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RESUMO 

 

 

Esta dissertação inclui-se nos estudos descritivos da tradução, com foco no seu ramo de 

estudos processuais, utilizando uma metodologia empírico-experimental para a coleta e 

análise de dados. Assim, apresenta um estudo sobre representações cognitivas, públicas e 

sociais (cf. Sperber, 2001) de tradutores em formação acerca de questões tradutórias 

relacionadas ao conceito de tradução e à formação e desenvolvimento da Competência 

Tradutória. A pesquisa buscou identificar as representações cognitivas e públicas 

(individuais) dos sujeitos acerca da tradução como processo e das competências necessárias à 

realização da tarefa tradutória, baseando-se nos conceitos apresentados pela Teoria da 

Relevância (SPERBER; WILSON, [1986] 1995) e em suas aplicações a alguns campos dos 

Estudos da Tradução. Para tal, procurou-se observar até que ponto as representações inferidas 

a partir dos dados obtidos por meio de um questionário prospectivo seriam verificadas durante 

a realização de uma tarefa experimental de tradução, e uma possível correlação destas com 

representações sociais difundidas pela literatura dos Estudos da Tradução e que se 

demonstraram relevantes ao estudo em questão. Tomando-se a tradução como sendo o 

processo de busca e atribuição de semelhança interpretativa ótima entre unidades de tradução 

recíprocas, como proposto por Gonçalves, 2003, a pesquisa tem como referenciais teóricos os 

trabalhos de Sperber e Wilson (1995), Alves (1996), Gutt (2000), Sperber (2001) e Gonçalves 

(2006), que, com o estudo e a aplicação da Teoria da Relevância, trazem valiosas 

contribuições para o entendimento de questões cognitivas pertinentes à tradução. A 

metodologia empregada incluiu: a) a aplicação de um questionário prospectivo, que objetivou 

o mapeamento e a padronização do perfil dos sujeitos da pesquisa; b) a realização de uma 

tarefa tradutória no par linguístico inglês-português com o auxílio dos programas Translog e 

Camtasia, que possibilitaram a documentação de todas as ações dos tradutores; e c) o uso de 

protocolos retrospectivos, que, por meio dos comentários sobre as ações documentadas na 

etapa anterior, nos permitiram a análise de possíveis relações entre representações explícitas e 

as tomadas de decisão em determinadas passagens da tarefa de tradução. Os sujeitos da 

pesquisa foram alunos regulares do curso de Bacharelado em Tradução da Universidade 

Federal de Ouro Preto. Através das análises dos registros do Translog e do Camtasia, além 

dos protocolos retrospectivos, foram encontradas marcas implícitas e explícitas de 

representações cognitivas e públicas que refletem representações sociais relevantes a respeito 

da problemática da tradução e da Competência Tradutória. Os resultados apontam que, com a 

proposição de um parâmetro de durabilidade, há indícios de correlação entre a durabilidade, o 

tempo de realização da tarefa, a taxa de edição e a convergência entre as representações 

individuais (cognitivas e públicas) e as representações sociais relevantes. Desta forma, 

acreditamos que as discussões aqui apresentadas poderão contribuir para o aprofundamento de 

questões teóricas e também didático-pedagógicas na formação do tradutor profissional.  

 

Palavras-chave: tradução, Teoria da Relevância, representações cognitivas, representações 

públicas, representações sociais, competência tradutória. 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This Masters thesis is situated within descriptive translation studies, focusing on its process-

oriented branch and applying an empirical-experimental methodology to data collection and 

analysis. The thesis reports a study of translation students’ cognitive, public and social 

representations (cf. Sperber 2001), concerning the concept of translation and the 

components and development of Translation Competence. The study aimed to identify the 

students' cognitive and public (individual) representations concerning translation as a 

process and the skills required to translate professionally. The concepts developed by 

Relevance Theory (Sperber and Wilson [1986] 1995), and their applications to some fields of 

Translation Studies were used as theoretical support. The project aimed at establishing the 

extent to which representations inferred from the data gathered by means of a prospective 

questionnaire were observed during an experimental translation task session. In addition, 

correlations were sought between the individual and social representations found in 

Translation Studies concerning translation concepts and translation competence. Considering 

translation as the process of searching for and granting of optimal interpretive resemblance 

between reciprocal translation units, as proposed by Gonçalves (2003), the theoretical 

references build on the works by Sperber and Wilson (1995), Alves (1996), Gutt (2000), 

Sperber (2001) and Gonçalves (2006), which apply Relevance Theory and significantly 

contribute to the understanding of cognitive translation issues. The methodology included:  a) 

applying a prospective questionnaire that aimed at mapping and controlling the translation 

students’ profile; b) performing a translation task in the English-Portuguese language pair, 

using Translog and Camtasia software, that enabled the documentation of all the translators' 

procedures; and c) implementing retrospective protocols, i.e. subjects’ comments on the 

actions in the previous step, which indicate possible relations between explicit 

representations and decision making during the translation task. Subjects were regular 

students of the B.A. in Translation at the Federal University of Ouro Preto. Through the 

analysis of Translog and Camtasia records, combined with the retrospective protocols, it was 

possible to uncover clues of implicit and explicit cognitive and public representations, which 

reflect relevant social representations concerning translation concepts and Translation 

Competence. The results favor the formulation and application of a durability parameter, 

which points to possible correlations between the time spent in the task, the edition rate and 

the convergence between individual representations (cognitive and public) and the relevant 

social representations. Thus, the discussion presented here will contribute to the deepening of 

theoretical and also educational/training issues in the professional translator development. 

  

Keywords: translation, Relevance Theory, cognitive representations, public representations, 

social representations, Translation Competence. 
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1       INTRODUÇÃO 

 

 

Dentre as várias peculiaridades da tradução, chama-nos a atenção o seu caráter 

transdisciplinar. Apesar de constituir uma área de estudos autônoma, ela se apresenta 

como ferramenta para muitas outras áreas do conhecimento e, do mesmo modo, utiliza-

se de estudos de diversos campos do saber para refletir e aprimorar cada vez mais seus 

métodos e teorias. 

Ao longo da história, diversas abordagens deixaram transparecer que, apesar de 

constituir uma prática de extrema importância para o desenvolvimento do 

conhecimento, a tradução muitas vezes é realizada para não ser percebida como um 

texto originado na língua alvo, como se transportasse todos os sentidos do texto fonte. 

Mas será que tal operação é possível? Nossa própria experiência como leitores 

nos indica que a tradução não é um procedimento tão simples assim: lendo um texto 

traduzido para línguas diferentes, percebemos que não há o mesmo entendimento, a 

mesma compreensão para as diferentes leituras. As palavras carregam sentidos próprios 

em cada língua, sentidos que muitas vezes não podem ser expressos da mesma forma 

em outra cultura.  

Assim como todas as outras práticas discursivas, a tradução se presta não 

somente a mera transmissão de conteúdo, mas à comunicação em si, que requer do 

receptor – no caso o leitor do texto traduzido – a capacidade de acessar informações 

prévias, relacioná-las ao que é dado pelo texto e, a partir do que estiver explícito na 

superfície textual, inferir sentidos implícitos e chegar a sua própria compreensão do 

texto. 

Admitir o caráter comunicativo da atividade tradutória nos possibilita perceber 

os diferentes sujeitos envolvidos no processo, seus papéis e como se dá a produção de 

sentido para cada um destes sujeitos discursivos. 

Na tentativa de entender tais relações, torna-se necessário evidenciar os 

processos cognitivos que permeiam e permitem a busca de semelhança entre estruturas e 

sentidos de línguas diferentes. Parece-nos conveniente buscar tal entendimento a partir 

das percepções dos agentes primeiros de tal atividade – os tradutores. No caso do estudo 

aqui apresentado, optamos por analisar tais percepções por meio de tradutores em 

formação, pois acreditamos que as impressões e ações destes sujeitos constituem um 

interessante corpus para a observação de algumas características da tradução em relação 
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às representações investigadas nesse estágio do desenvolvimento de sua competência 

profissional, podendo trazer contribuições não só para o entendimento do processo 

tradutório em si, mas também para o ensino e a formação de profissionais da área. 

Ao observamos o processo de aprendizagem de futuros tradutores, é inevitável 

notarmos certa inquietação por parte dos aprendizes no que concerne a uma inicial falta 

de conexão entre teoria e prática. Essa aparente falta de conexão muitas vezes pode ser 

observada na dissonância entre o discurso destes alunos e as ações que realizam ao 

traduzir. 

Tal inquietação parece perdurar até que as complexidades do processo tradutório 

sejam compreendidas e que os automatismos necessários à atividade, muitas vezes 

despercebidos, passem a ser justificados de forma consciente e sejam acrescidos de 

técnicas mais reflexivas que levarão a tomadas de decisão mais assertivas e/ou 

acertadas, adequadas. 

 Essa constatação não só valida o estudo das representações cognitivas de futuros 

tradutores e sua relação com as representações sociais sobre a tradução, como destaca 

sua importância, uma vez que entender, analisar e discutir as possíveis conexões entre 

ambos os tipos de representações nos possibilitará compreender melhor como funciona 

o ensino/aprendizagem da tradução, contribuindo para o desenvolvimento de técnicas 

mais efetivas para o aprimoramento das habilidades necessárias à competência 

tradutória e para o consequente avanço das pesquisas sobre processos cognitivos na 

tradução e de reflexões sobre a formação de tradutores. 

 Partindo desta perspectiva, esta pesquisa buscou a identificação das 

representações cognitivas e públicas de tradutores em formação acerca da tradução e da 

competência tradutória e suas relações com as representações sociais, ou seja, com os 

respectivos conceitos encontrados na literatura especializada. 

Para tal, o estudo em questão teve por objetivo identificar e confrontar as 

representações cognitivas (implícitas) e públicas (explícitas) de tradutores em formação 

acerca de questões tradutórias – definição de tradução e competências necessárias à 

atividade tradutória - avaliando a interseção destas com as representações sociais 

relevantes observadas a partir de algumas referências da literatura especializada, além 

de observar a congruência/coerência de suas tomadas de decisão e procedimentos 

tradutórios em relação a todos aqueles níveis de representação. 

O estudo se deu por meio da aplicação de um questionário prospectivo, de uma 

tarefa experimental de tradução e da implementação da técnica de protocolos 
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retrospectivos, além do levantamento das representações sociais relevantes a partir de 

teorias representativas sobre o tema nos estudos da tradução.  

Por meio da análise e triangulação dos dados, objetivamos: 

 identificar e analisar as similaridades e distinções entre as representações 

cognitivas de tradutores em formação acerca da tradução; 

 realizar o levantamento das representações cognitivas de tradutores em formação 

que condicionam suas escolhas, ou seja, a busca de semelhança interpretativa 

ótima durante os processos tradutórios; 

 levantar, a partir de bibliografia pertinente ao tema, representações sociais 

relevantes sobre a tradução e sua possível relação com as representações 

individuais (cognitivas e públicas) identificadas; 

 averiguar, a partir da triangulação dos dados obtidos nas diferentes etapas da 

pesquisa, se o aprofundamento de conhecimentos teóricos sobre tradução 

interfere nos processos/procedimentos de tomada de decisão na tradução, ou 

seja, se é possível observar uma relação entre as representações cognitivas e 

públicas do tradutor e seu expertise em tradução; 

 buscar formas de estabelecer parâmetros quantificáveis visando à mensuração de 

fatores relevantes para a competência do tradutor.  

A fim de dar consecução a esses objetivos, após essa Introdução, apresentamos 

quatro capítulos: nos Referenciais Teóricos, apresentamos a fundamentação teórica da 

pesquisa, utilizada para a análise dos dados do estudo. São apresentados os conceitos de 

tradução e de competência tradutória, e a revisão de estudos relacionados à Teoria da 

Relevância (SPERBER; WILSON, 1995) e sua aplicação aos Estudos da Tradução.  

A Metodologia descreve os procedimentos adotados para a coleta e análise dos 

dados. Nela também apresentamos o desenho experimental, o perfil dos sujeitos, as 

condições do experimento e as observações sobre o texto fonte e sobre os recursos 

utilizados no experimento, bem como as três variáveis quantitativas que nos serviram de 

parâmetro para a seleção dos sujeitos em categorias que viabilizaram a análise e 

discussão dos dados. 

No capítulo Análise e Discussão dos Dados, se encontram a apresentação, análise e 

discussão dos dados e, no último capítulo, Considerações Finais, com base nos 

resultados obtidos, são apresentadas as conclusões do trabalho e algumas sugestões e 

recomendações para futuros desdobramentos da pesquisa. 
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2       REFERENCIAIS TEÓRICOS 

 

 

Diante de um texto, o tradutor, primeiramente, desempenha o papel de leitor 

“modelo”, buscando (re)construir o máximo possível de sentidos  a partir de sua leitura 

do texto fonte. Segundo Eco (1979), este leitor é aquele “capaz de cooperar para a 

atualização textual como ele, o autor, pensava, e de movimentar-se interpretativamente 

conforme ele se movimentou gerativamente” (ECO, 1979, p. 39).  

Ora, sabemos que tal movimentação pressupõe a ativação de uma gama de  

conhecimentos que vão diferir de pessoa para pessoa e que produzirão sentidos ou 

interpretações variadas a partir de um mesmo texto. Tal fato parece lançar uma pequena 

luz sobre a questão das diferentes traduções de um mesmo texto fonte, mas não explica 

de forma clara o seu por quê. Como o tradutor decide o que é essencial em um texto? 

Por que ele traduz certas partes tão literalmente quanto possível e para outras procura 

formas alternativas de retextualização?  

Possivelmente, o tradutor elege em um texto, mesmo que de forma inconsciente, 

aqueles aspectos que lhe parecem mais relevantes e os prioriza ao realizar seu trabalho. 

Esse princípio de busca pela semelhança, que será descrito mais detalhadamente abaixo, 

pode ser observado em todas as situações de comunicação ostensiva (SPERBER; 

WILSON, 1995 [1986]) e constituirá nosso ponto de partida para a análise dos 

processos cognitivos envolvidos na tradução. 

 

 

2.1     A teoria da relevância (TR) 

 

 

A Teoria da Relevância (doravante TR), proposta por Sperber e Wilson (1995) 

[1986], parece nos fornecer subsídios para elucidar tais questões. Essa teoria foi 

aplicada aos estudos da tradução nos trabalhos Alves (1996), Gutt (2000) [1991] e, aqui, 

será abordada a partir das apropriações feitas por Gonçalves (2003; 2005; em 

desenvolvimento). Todos esses estudos trazem valiosas contribuições para o 

entendimento de questões cognitivas pertinentes à tradução. 

A TR constitui um avanço em relação às teorias que explicam a comunicação e a 

compreensão a partir de processos de decodificação e/ou inferência. Ela concebe a 
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comunicação humana como sendo uma atividade inferencial, que tem início no processo 

de decodificação: os estímulos verbais são decodificados pelo módulo linguístico (cf. 

FODOR, 1983) e dão origem a representações semânticas – formas lógicas vazias. 

Para que tais formas façam sentido, elas precisam ser “preenchidas”, e este 

preenchimento começa a partir do acesso a suposições (representações) armazenadas no 

ambiente cognitivo do indivíduo. As suposições podem variar quanto ao grau de 

manifestação neste ambiente: “quanto mais fortemente estiver manifesta uma suposição, 

mais fácil será a sua emergência à consciência e menor será o esforço necessário para 

que isso aconteça”. (GONÇALVES, 2003, p. 27-28). 

Desta forma, por meio de associações entre as informações processadas pelo 

módulo linguístico e de suposições ou informações do contexto cognitivo do indivíduo, 

processam-se as inferências e formam-se as novas representações cognitivas. 

Assim, a TR postula que todo ato de comunicação ostensiva tem como objetivo 

obter o máximo de efeitos contextuais (novas informações/ representações, que 

ampliem o ambiente cognitivo do indivíduo), através do mínimo de esforço cognitivo 

(utilizando as informações mais fortemente manifestas no contexto). 

É importante salientar que o contexto para TR é entendido como sendo o 

conjunto de premissas (suposições/representações) usado na interpretação, ou seja, 

Sperber e Wilson (1995) se referem ao contexto enquanto parte do ambiente cognitivo, 

internalizado pelo indivíduo, o que a distingue de diversas teorias pragmáticas e 

discursivas que consideram o contexto como situacional.   

Portanto, ao analisarmos como se dá a busca pela relevância em tradução, 

inevitavelmente estaremos analisando como são formadas e manifestas as 

representações cognitivas dos tradutores, no caso desta pesquisa, aprendizes de 

tradução. Esse tipo de investigação poderá nos fornecer um retrato mais real das 

ligações que estes aprendizes fazem entre a teoria e a prática, os pontos convergentes e 

conflitantes entre o que eles dizem e fazem, por exemplo. Além disso, pode-se 

estabelecer uma ligação direta com as representações sociais mais fortemente 

manifestas sobre a tradução (no caso, representações sociais relevantes), o tradutor e a 

atividade tradutória e suas implicações no contexto analisado. 

Assim, tomando-se a tradução como o processo de busca e atribuição de 

semelhança interpretativa ótima entre unidades de tradução recíprocas, como proposto 

por Gonçalves (2003) e explicado abaixo, esta pesquisa buscou a identificação das 

representações cognitivas e públicas (cf. Sperber, 2001) de tradutores em formação 
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acerca da tradução e da competência tradutória e sua relação com as representações 

sociais relevantes ao contexto de análise. 

 

 

2.2     Aplicações da TR aos estudos da tradução 

 

 

Em seu livro Translation and relevance: cognition and context, Ernst-August 

Gutt (2000) aplica as noções introduzidas pela TR aos estudos da tradução. A partir do 

conceito da psicologia cognitiva assimilado pela TR, de que um pensamento constitui 

uma representação cognitiva que possui uma forma proposicional, Gutt assinala que as 

representações cognitivas são processadas pela mente humana através de dois tipos de 

uso: o uso descritivo, que é a relação entre uma configuração mental (isto é, uma 

representação ou um conjunto de representações) e um estado de coisas tido como real 

no mundo físico, ou num mundo fictício; e o uso interpretativo, que pode ser descrito 

como sendo a relação entre duas representações cognitivas que apresentam propriedades 

lógicas e efeitos contextuais em comum (GONÇALVES, 2003, p. 40). 

 É importante salientarmos que as formas proposicionais possuem propriedades 

lógicas: 

é em virtude dessas propriedades lógicas que podem contradizer-se, implicar 

uma na outra e apresentarem outras relações lógicas entre si. Uma vez que 

todas as formas proposicionais têm propriedades lógicas, duas formas 

proposicionais podem ter algumas dessas propriedades em comum. Da 

mesma forma, podemos dizer que as representações mentais cujas formas 

proposicionais compartilham propriedades assemelham-se em virtude dessas 

propriedades lógicas compartilhadas. Esta semelhança entre formas 

proposicionais é chamada de semelhança interpretativa. (GUTT, 2000 

[1991]. p. 34 apud GONÇALVES, 2003. p. 40). 

 

Assim, o autor concebe a tradução como um fenômeno interpretativo 

interliguístico, guiado pela busca de semelhança interpretativa ótima entre dois 

enunciados recíprocos, um na língua fonte e outro na língua alvo. Portanto, ele introduz 

a noção de semelhança interpretativa entre enunciados em termos de suposições 

compartilhadas pelas interpretações pretendidas desses enunciados. 

Ao aplicar a TR à tradução, Gutt demonstra que é possível analisar e descrever o 

processo tradutório a partir de uma perspectiva mais criteriosa, por meio de métodos 

explicativos, que evidenciem o caráter comunicativo da tradução sob uma perspectiva 

cognitiva.  
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Tendo vislumbrado o grande potencial da TR na busca por uma melhor 

compreensão do processo tradutório, Gonçalves (2005) lapida ainda mais os conceitos 

trabalhados por Gutt, na busca de uma definição mais precisa sobre como o tradutor 

processa as informações até chegar ao texto traduzido.  

O autor reformula a proposta de definição da tradução apresentada por Gutt 

(2000), postulando que 

o processo tradutório caracteriza-se pela atribuição e avaliação de semelhança 

interpretativa ótima entre pares de efeitos contextuais gerados pelo 

processamento de unidades de tradução recíprocas, uma na língua-fonte (LF) 

e outra na língua-alvo (LA) (GONÇALVES, 2005, p. 144). 

 

 Para entendermos melhor como se dá essa busca pela semelhança interpretativa 

ótima, torna-se necessário elucidarmos alguns conceitos relacionados às representações 

cognitivas, públicas e sociais e como estas se relacionam no contexto estudado. 

 

 

2.3     As representações 

 

 

Sperber (2001), apesar de não estar exatamente utilizando a TR para descrever 

as representações, acaba por defini-las de forma intimamente relacionada a essa teoria. 

Em seu texto, ele faz a distinção de três tipos de representações que nos permitem 

interpretar e compreender o mundo: as cognitivas, as públicas e as sociais. 

Segundo o autor, representação cognitiva/mental é aquela que existe na cabeça 

do indivíduo: “o usuário e produtor de uma representação mental são a mesma pessoa” 

(SPERBER, 2001, p. 91; tradução da autora). Nota-se então que não há como se ter 

acesso direto às representações dessa natureza; seu estudo se dá de forma indireta, por 

meio de pistas manifestas pelo indivíduo em seu discurso e suas ações. No caso do 

tradutor, acreditamos que suas representações cognitivas possam ser investigadas por 

meio de atividades práticas, de entrevistas e do uso da técnica de protocolos 

retrospectivos, por exemplo. 

Já as representações públicas são aquelas que existem no contexto 

sociodiscursivo do usuário e, de acordo com Sperber (2001, p. 91), são geralmente “um 

meio de comunicação entre o produtor e um usuário distintos entre si”. O texto 

traduzido constitui um exemplo de representação pública. Podemos também dizer que 

as representações cognitivas, quando são enunciadas, se tornam públicas. 
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Quanto às representações sociais, são aquelas distribuídas amplamente num 

grupo social.  As teorias e modelos de tradução com ampla aceitação e circulação entre 

os profissionais, estudantes e pesquisadores, são exemplos significativos deste tipo de 

representação. Denominaremos o grupo de representações sociais que interessam 

diretamente nesta pesquisa como representações sociais relevantes, pelo seu caráter de 

referência conceitual/teórica para um grupo de especialistas. 

Segundo Jodelet (2001), as representações sociais são um fenômeno rico e 

complexo constituído de diversos elementos que podem ser, por vezes, analisados de 

forma isolada. Tais elementos, sejam eles informativos, cognitivos, ideológicos, 

normativos, crenças, valores, atitudes, opiniões, imagens etc., são organizados sob “a 

aparência de um saber que diz algo sobre o estado da realidade” (JODELET, 2001, p.  

21). 

Desta forma, as representações sociais são construídas para acolher um elemento 

novo, apoiam-se em valores variáveis e em saberes anteriores, reavivados por uma 

situação social particular. Sendo assim, as representações  

 

estão ligadas tanto a sistemas de pensamento mais amplos, ideológicos ou 

culturais, a um estado de conhecimentos científicos, quanto à condição social 

e à esfera da experiência privada e afetiva dos indivíduos. (JODELET, 2001, 

p. 21). 

 

A autora procura evidenciar a relação entre as representações cognitivas 

(implícitas) e as representações já explicitadas no meio sociodiscursivo – essas 

representações já explicitadas de algum modo fornecem estímulos para a formação, 

alteração e/ou substituição das representações cognitivas dos indivíduos. Desta forma, 

pode-se dizer que entre as representações existe uma relação de interdependência entre 

implícito e explícito, mental e social. 

Neste trabalho de pesquisa, entendemos as relações entre as três categorias de 

representação como indicado na FIGURA 1, a seguir.  
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FIGURA 1 – Relações entre as representações sociais, públicas e cognitivas 

 

 

Ou seja, em consonância com Sperber (2001), consideramos o conjunto de 

representações públicas como incluindo o de representações sociais – assim sendo, o 

primeiro é mais abrangente e complexo, menos duradouro e proporcionalmente menos 

compartilhado, enquanto o segundo (das representações sociais) indica um subconjunto 

do primeiro, que seria mais amplamente aceito e compartilhado por um grupo de 

indivíduos, além de terem um caráter mais duradouro.  

As representações sociais são a sedimentação ou a seleção das representações 

públicas de maior representatividade para uma determinada população, e o que estamos 

chamando de representações sociais relevantes é um apuramento técnico-teórico-

discursivo ainda maior (que estaria no repertório dos especialistas) - princípios, 

preceitos, teorias, regras, métodos etc., disseminados e aceitos (no contexto da tradução) 

e que serão relevantes para os fins desta pesquisa.  

As representações individuais (cognitivas e públicas), por outro lado, têm um 

nível maior ou menor de interface com as representações sociais e públicas, o que indica 

a maior ou menor inserção do sujeito no contexto compartilhado e sedimentado das 

representações públicas. Uma vez enunciadas, as representações cognitivas se tornam 

públicas, pelo menos no que se refere à percepção dos indivíduos participantes do 

contexto situacional imediato onde a explicitação destas representações ocorre. 

Chamaremos de representações individuais o conjunto das representações cognitivas 

(implícitas) e representações públicas, aquelas que são enunciadas/explicitadas de 

alguma forma. 

O nível comportamental corresponde à esfera empírica das representações: o 

acesso a este nível se dá através observação das tomadas de decisões e 
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escolha/utilização de procedimentos durante o processo de tradução. Acreditamos que 

tal observação pode nos fornecer indícios das representações cognitivas dos indivíduos, 

e de como essas se articulam com as representações sociais e públicas sobre a tradução. 

 Diante do exposto, fica evidente a relação entre as representações cognitivas, 

públicas e sociais, que nos propomos a discutir sob a perspectiva da tradução – partimos 

do princípio de que as representações cognitivas e sociais estão umas para as outras 

como um mecanismo de retroalimentação: toda representação cognitiva guarda 

resquícios de representações sociais, e toda representação social é formada a partir da 

manifestação pública de determinadas representações cognitivas convergentes de 

indivíduos sobre determinado assunto, tema, área do conhecimento etc.  

 

 Mas como investigar as representações cognitivas de tradutores (no caso desta 

pesquisa, aprendizes de tradução) se não há acesso direto a tais representações? Como já 

apontado, acreditamos que a TR possa trazer subsídios valiosos para o entendimento 

dessa ponte que existe e é tênue entre o cognitivo (não acessível diretamente) e o social 

(perceptível através das representações públicas e sociais), tão presentes e essenciais à 

atividade tradutória. 

 Para a discussão dos dados relativos às representações dos sujeitos desta 

pesquisa, selecionamos duas categorias de análise: Conceitos de tradução e 

Componentes da Competência tradutória. Acreditamos que o estudo das representações 

relacionadas a essas duas categorias possa nos fornecer dados interessantes que 

auxiliarão no melhor entendimento de como os aprendizes de tradução percebem o seu 

objeto de estudo, bem como sua formação e desenvolvimento acadêmico e profissional. 

 

 

2.4     Conceitos de tradução 

 

 

Arrojo (1986, p. 10) caracteriza a tradução como “uma das mais complexas de 

todas as atividades realizadas pelo homem” e afirma que esse processo “implica 

necessariamente em uma definição dos limites e do poder dessa capacidade tão 

‘humana’ que é a produção de significados”.  

Tendo em vista a complexidade da atividade tradutória, não é de se estranhar 

que encontremos diversas concepções de tradução e de como esse processo se dá. 
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Baseados em nosso contexto de estudo, selecionamos quatro categorias que abrangem 

conceitos de tradução que, acreditamos, serem bastante difundidos entre os sujeitos da 

pesquisa, com a finalidade de confrontá-los e discuti-los à luz das representações 

individuais destes sujeitos. São elas: tradução como (1) transferência linguística, (2) 

retextualiazação, (3) processo comunicativo e (4) semelhança interpretativa. 

 O conceito de transferência linguística parece ser um dos mais difundido pelas 

representações públicas sobre tradução. Muitas pessoas concebem a tradução como um 

processo de transferência de material textual de uma língua para outra, ou seja, uma 

tarefa meramente mecânica refletindo assim a visão de teóricos como Catford (1980, p. 

22), para quem a tradução representa “a substituição do material textual de uma língua 

pelo material equivalente em outra língua”; Nida (1975, apud Arrojo, 1986), que 

considera a tradução como o transporte de significados de uma língua para outra, e 

Tytler (1791, apud Arrojo, 1986), para quem as boas traduções deveriam atender a três 

princípios básicos: a reprodução total das ideias, do estilo e da fluência e naturalidade 

do texto original. 

 Esse conceito por vezes se confunde com as noções de equivalência formal e 

equivalência semântica que também foram amplamente discutidas por Catford (1980), 

e, em certa medida, também por Nida (1975), como sendo instâncias do processo de 

tradução.  

Assim, para os fins desta pesquisa e tendo em vista a natureza das informações 

coletadas, os dados que nos remeteram aos conceitos de transferência linguística, 

equivalência formal e equivalência semântica foram classificados dentro da mesma 

categoria - (1) transferência linguística – uma vez que restringem o desenvolvimento da 

tarefa tradutória a operações de correspondência morfossintática e/ou semântica. 

Priorizar o aspecto formal ou semântico de forma isolada, salvo em raros casos, 

pode trazer consequências indesejáveis ao entendimento do texto traduzido, limitando o 

potencial de compreensão do leitor da tradução a aspectos meramente textuais do texto-

fonte, sem a necessária contextualização, o que pode, por vezes, ocasionar perda de 

sentido, coerência e/ou adequação pragmática. 

 Argumentando a favor dessa busca de sentido, Arrojo (1986, p. 12) afirma que 

“o fundamental no processo de tradução é que todos os componentes significativos do 

original alcancem a língua-alvo, de tal forma que possam ser usados pelos receptores”. 
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Desta forma, a determinação do que seriam componentes significativos do 

original depende diretamente de questões não só linguísticas, mas também contextuais 

na medida em que 

podem ser realizadas diferentes traduções de um mesmo original de acordo 

com os objetivos pretendidos, o público-alvo, a função que se busca atribuir 

ao texto traduzido e outros fatores mercadológicos ou não que participam das 

decisões a serem tomadas na recriação de um texto numa nova língua e 

cultura. (PAGANO, 2000, p. 15). 

   

Ampliando essa noção de recriação, Freitas e Soraes (2012), considerando a 

língua como um sistema modelador de realidades, uma vez que o texto é feito através de 

escolhas para representar o mundo (HALLIDAY; MATHIESSEN, 2004), tomam a 

tradução como atividade de retextualização – nova representação. Para as autoras, as 

escolhas feitas pelo tradutor demonstram não apenas uma recodificação, mas “uma nova 

representação de mundo que já não é só do autor do texto-fonte, é também do tradutor-

autor do texto para a língua-alvo” (FREITAS; SOARES, 2012. p. 2). 

 Evidenciando o caráter comunicativo da tradução, Hurtado Albir (2001 apud 

KRIEGER, 2003, p.147) acrescenta que a tradução é um “processo interpretativo e 

comunicativo de reformulação de um texto com os meios de outra língua, que se 

desenvolve em um contexto social e como uma finalidade determinada”.  

Além do contexto sociodiscursivo, interessa-nos também o contexto cognitivo 

do tradutor, ou seja, como ele busca a semelhança interpretativa entre as unidades de 

tradução nas línguas com as quais trabalha. Dentro desta perspectiva, partindo da 

definição derivada da TR, a tradução pode ser entendida como um processo de busca e 

atribuição de semelhança interpretativa ótima entre unidades de tradução recíprocas, 

como proposto por Gonçalves (2005). 

 

 

2.5     Componentes da competência tradutória 

 

 

Para Hurtado Albir (2005) a competência tradutória (doravante CT) é “um 

conhecimento especializado, integrado por um conjunto de conhecimentos e 

habilidades, que identifica o tradutor e o distingue de outros falantes bilíngues não 

tradutores” (HURTADO ALBIR, 2005, p.19). 
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Gonçalves (2005), reafirmando a complexidade desta competência, acrescenta 

que a CT envolve variados processos cognitivos, biológicos e sociointerativos, “entre os 

quais se incluem conhecimentos procedimentais e declarativos, além de níveis 

processuais metaconscientes, esses últimos especialmente responsáveis pela solução de 

problemas e pela tomada de decisão” (GONÇALVES, 2005, p.61).  

O autor faz ainda a distinção entre dois tipos de CT, a saber: CTg (Competência 

tradutória geral) constituída por “todos aqueles conhecimentos, habilidades e estratégias 

que o tradutor bem sucedido possui e conduzem a um exercício adequado da tarefa 

tradutória” (ALVES; MAGALHÃES; PAGANO, 2000, p.13); e CTe (Competência 

tradutória específica) que, em última instância, permite a maximização de efeitos 

contextuais  e semelhança interpretativa entre unidades de tradução recíprocas 

(GONÇALVES, 2005, p. 62). 

É importante mencionar, ainda, que os modelos de competência tradutória e de 

processamento cognitivo da tradução até aqui abordados foram posteriormente 

discutidos e aprofundados por Alves e Gonçalves (2007), que buscam exatamente 

aplicar e operacionalizar os conceitos de tradução e competência tradutória em foco, 

através de uma pesquisa empírico-experimental. A conclusão a que chegam aqueles 

autores é que o conceito de tradução coincide com o proposto por Gonçalves 2003 e a 

competência tradutória, também de caráter multicomponencial, está centrada na 

subcompetência pragmática, que se amplia na medida em que se aproxima dos 

processos metacognitivos. Assim, é possível estabelecer uma interface entre o modelo 

proposto para as representações nesta pesquisa, esquematizado na Figura 1, acima, e o 

de Alves e Gonçalves (2007), especialmente quando entendemos que as representações 

no espaço sócio-discursivo detalham o nível sócio-interativo, proposto de forma 

genérica por eles. O que se propõe nesta pesquisa, contudo, aponta para o 

“descentramento” do espaço cognitivo em relação ao espaço sócio-discursivo ou sócio-

interacional, explicando os diferentes graus de interação (e de competência) do 

indivíduo em relação a certos espaços de representação. 

Verifica-se assim que, para tradução não basta o desenvolvimento das 

habilidades relacionadas ao domínio e bom uso das línguas com as quais o tradutor 

trabalha; é necessário o desenvolvimento de habilidades específicas que estão 

relacionadas ao reconhecimento das peculiaridades dos textos e das unidades de 

tradução. A partir deste reconhecimento é que o tradutor será capaz de escolher as 

melhores opções de técnicas e recursos para a realização de uma tradução satisfatória. 
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 Outra referência importante é a pesquisa “Processo de Aquisição da 

Competência Tradutória e Avaliação”, desenvolvida pelo grupo PACTE da 

Universidade Autônoma de Barcelona. Este grupo propõe um modelo de CT, 

inicialmente intituldado de holístico e posteriormente de dinâmico, baseando-se em 

estudos empíricos que oferecem dados para descrever os componentes da CT e suas 

relações (cf. PACTE, 1998, 2000, 2001, 2002a, 2002b, 2003). Partindo dos 

pressupostos de que  

(1) [...] a competência tradutória é diferente da competência bilíngue; (2) [...] 

é composta por diversos componentes (linguísticos, extralinguísticos, etc.); 

(3) [...] esses componentes são de diversos níveis (conhecimentos, 

habilidades, conhecimentos epistêmicos, operacionais, etc); (4) [...], dentre 

esses componentes, as estratégias têm uma grande importância (HURTADO 

ALBIR, 2005, p.27); 

 

o grupo PACTE propôs em 2003 um modelo que considera a CT como um 

conhecimento especializado, que compreende um sistema  subjacente de conhecimentos 

declarativos e procedimentais, necessários para se traduzir, composto de cinco 

subcompetências (bilíngue, extralinguística, conhecimentos sobre a tradução, 

instrumental e estratégica), além de componentes psicofisiológicos.  Todas essas 

subcompetências interagem em todo o ato de traduzir e juntas formam a CT. 

 São subcompetências relacionadas a conhecimentos essencialmente 

procedimentais (saber como): 

a) Subcompetência bilíngue - conhecimentos pragmáticos, sociolinguísticos, 

textuais e léxico-gramaticais nas duas línguas de trabalho. 

b) Subcompetência instrumental - abrange conhecimentos relacionados ao uso das 

fontes de documentação e das tecnologias de informática e comunicação (TIC) 

aplicadas à tradução. 

c) Subcompetência estratégica - possui caráter central, pois controla o processo 

tradutório, atuando no planejamento e avaliação do processo, identificação de 

problemas e soluções e acionamento das demais subcompetências. 

 As subcompetências relacionadas a conhecimentos essencialmente declarativos 

(saber o que) são as seguintes: 

a) Subcompetência extralinguística – composta de conhecimentos sobre o mundo 

em geral e de âmbitos particulares: conhecimento enciclopédicos e (bi)culturais. 

b) Subcompetência de conhecimentos sobre tradução – conhecimentos acerca dos 

princípios que regem a tradução e sobre aspectos profissionais. 
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 O modelo dinâmico de aquisição da competência tradutória (2003) postula que, 

embora ambos os conhecimentos declarativo e procedimental sejam importantes, o 

conhecimento procedimental é decisivo para a atividade tradutória. 

Já os componentes psicofisiológicos são divididos em: 

a) componentes cognitivos: memória, percepção, atenção, emoção etc.; 

b) aspectos de atitude: curiosidade intelectual, perseverança, criticidade etc.; 

c) habilidades – criatividade, raciocínio lógico, capacidade de análise e crítica etc. 

 Utilizamos o modelo dinâmico de aquisição da CT do grupo PACTE (2003) na 

análise dos dados por entendermos que suas categorias nos permitirão discutir de forma 

mais específica as representações individuais dos participantes desta pesquisa acerca da 

aquisição e do desenvolvimento dos componentes da CT. A forma como 

operacionalizamos os componentes desse modelo foi descrita na parte metodológica 

deste trabalho. 
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6     Fases do processo tradutório 

 

 

A fim de explorarmos melhor as representações individuais dos sujeitos, é 

necessário entendermos as diferentes fases do processo de tradução, a saber: orientação, 

redação e revisão. Essa segmentação se faz necessária uma vez que cada uma dessas 

fases apresenta características próprias, como observado e descrito por Jakobsen (2002). 

É importante destacar que essa categorização das etapas do processo tradutório foi 

definida a partir da utilização da ferramenta metodológica criada por Jakobsen e Schou 

(1999), o Translog, que será descrita no capítulo de Metologia deste trabalho. 

A fase de orientação tem início quando o tradutor entra em contato com o texto 

fonte e termina com o acionamento da primeira tecla de digitação.   

Nessa fase o tradutor se ocupa, principalmente, com a compreensão do TP 

[texto de partida = texto fonte] e eventuais pesquisas prévias sobre o texto 

e/ou assunto. Os dados dessa fase do processo de tradução indicam o quanto 

o tradutor se ocupou do texto de partida  antes de começar a redigir o texto de 

chegada (LIPARINI CAMPOS, 2011, p.3). 

 

A fase de redação tem início com o acionamento da primeira tecla e se estende 

até o momento em que a última tecla do texto, correspondente ao último caractere do 

texto fonte, é pressionada. Esta fase compreende a produção textual, alterações e 

eliminação de texto produzido. Dessa forma, 

 

Durante a redação do texto de chegada, ocorrem também várias pausas, tanto 

de orientação (quando o tradutor pausa para pesquisar ou pensar sobre a 

tradução de um trecho que será traduzido) como de revisão (quando o 

tradutor pausa para rever e/ou reescrever um trecho já traduzido). À revisão 

que ocorre durante a fase de redação Jakobsen dá o nome de revisão online 

ou revisão em tempo real (online revision) (LIPARINI CAMPOS, 2011, p.4). 

 

 Seguindo o mesmo critério adotado por Liparini Campos (2011), também 

utilizaremos em nosso estudo o termo orientação online para designar a orientação que 

ocorre durante a fase de redação. Segundo a autora, esse termo foi criado pelas 

pesquisadoras Batista (2007) e Machado (2007), do LETRA (Laboratório Experimental 

de Tradução) da UFMG, em analogia ao termo cunhado por Jakobsen para a revisão 

durante a fase de redação (online revision). 

 Já a terceira fase do processo, a fase de revisão, tem início no momento em que 

o tradutor digita aquele que corresponde ao último caractere do texto fonte e acaba 

quando ele dá o seu trabalho como terminado, clicando sobre o ícone “stop”, 

finalizando a tarefa. 
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Segundo Jakobsen, a revisão é uma fase de grande recursão e, no geral, tem 

um processo mais parecido com a produção de texto em língua materna, em 

que soluções internas ao texto são tomadas. Nessa fase, a velocidade de 

produção costuma ser mais lenta do que na fase de redação (LIPARINI 

CAMPOS, 2011, p.4). 

  

Assim, a partir da observação dos procedimentos e pausas realizados em cada 

uma das fases, bem como dos comentários dos sujeitos a respeito dos mesmos através 

da técnica de protocolo retrospectivo, obtivemos indícios que nos permitiram inferir 

sobre as representações cognitivas e públicas destes tradutores em formação e 

confrontá-las às representações sociais relevantes. 

No próximo capítulo, descrevemos a metodologia empregada no estudo em 

questão. 
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3       METODOLOGIA 

 

 

 Hurtado Albir afirma que a tradução é um processo comunicativo e 

interpretativo de natureza tripartida, podendo ser abordado como ato de comunicação, 

operação textual ou atividade cognitiva (HURTADO ALBIR, 2001, apud KRIEGER, 

2003, p. 147). Para uma análise que contemple as diferentes facetas desse objeto de 

estudos, é pertinente a utilização de metodologias de investigação variadas que 

permitam uma coleta de dados mais ampla e, consequentemente, um olhar mais 

abrangente sobre a atividade tradutória. 

Diante disso, a triangulação (uso de mais de uma ferramenta metodológica para 

coleta e análise de dados) vem sendo bastante empregada nas pesquisas com foco nos 

processos cognitivos da tradução, uma vez que possibilita a percepção e discussão do 

objeto de estudo por meio de diferentes perspectivas, o que favorece a obtenção de 

resultados e conclusões mais confiáveis. 

Alves (2003) comenta que nas Ciências Sociais existe uma tradição de se 

utilizarem métodos quantitativos e qualitativos em complementariedade, a chamada 

triangulação.  

Investigar um mesmo objeto por meio de dados coletados e interpretados 

através de métodos diferentes aumenta as chances de sucesso do pesquisador 

em sua tentativa de observação, compreensão e explicação de um 

determinado fenômeno. (ALVES, 2003, p. 78). 

 

Dessa forma, optamos por utilizar o princípio metodológico da triangulação de 

dados, por meio da aplicação de um questionário prospectivo, de uma atividade prática 

de tradução e da utilização de protocolos retrospectivos (como detalhado nas sessões 

seguintes) para a viabilização da análise e discussão das representações cognitivas, 

públicas e sociais observadas no contexto analisado. 

Esta pesquisa apresenta caráter empírico-experimental, com desenvolvimento de 

análises quantitativas e qualitativas, tendo em vista a natureza dos dados obtidos. O 

estudo enquadra-se especialmente nos estudos descritivos da tradução, mais 

especificamente, dos estudos processuais e sobre competência/expertise em tradução, 

pois se propõe a observar empiricamente, analisar e discutir fenômenos relacionados à 

competência do tradutor e ao processamento cognitivo na tradução, neste caso, 

representações cognitivas, públicas e sociais sobre a tradução. Apresenta também 

potencial de desdobramentos para os estudos aplicados da tradução, uma vez que os 
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resultados poderão ser utilizados no aprimoramento didático-pedagógico na formação 

de tradutores, e também nos estudos teóricos, já que serão discutidos conceitos e 

parâmetros relativos a processos cognitivos e socioculturais envolvidos nos fenômenos 

tradutórios. 

 

 

3.1     Coleta dos dados referentes às representações individuais  

 

 

A coleta de dados foi feita em três fases, envolvendo alunos regulares de um 

curso de bacharelado em tradução da Universidade Federal de Ouro Preto. 

 

 

3.1.1   O questionário prospectivo 

 

 

Na primeira fase, desenvolvemos e realizamos a aplicação de um questionário 

prospectivo (APÊNDICE B), visando ao mapeamento e à padronização do perfil dos 

sujeitos da pesquisa, além de um levantamento preliminar de representações cognitivas 

e públicas envolvidas no contexto pesquisado. 

Assim, a partir da análise dos dados fornecidos pelos sujeitos e da 

disponibilidade para a realização do experimento, selecionamos 15 alunos para 

participar das outras fases da pesquisa. Por meio do mesmo questionário, foi possível 

verificar as disciplinas que já haviam sido cursadas pelos alunos a fim de se confirmar 

em qual estágio de sua formação se encontravam, de acordo com a matriz curricular do 

Bacharelado em Tradução (ANEXO A). Cabe ressaltar que o programa Translog 

apresentou mal funcionamento durante o desenvolvimento da tarefa de tradução de 4 

participantes e 1 dos sujeitos não completou a tarefa, o que nos levou a descartar os 

dados destes 5 participantes.  Desta forma, somente os dados de 10 sujeitos foram 

efetivamente utilizados no estudo aqui apresentado.  
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3.1.2   A tarefa tradutória experimental 

 

 

3.1.2.1 O texto selecionado 

 

 

 Em um segundo momento, o texto “Sometimes it Does take a rocket scientist” 

(ANEXO B), em língua inglesa, foi traduzido para a língua portuguesa pelos sujeitos da 

pesquisa. O texto foi escolhido levando-se em consideração sua extensão (não muito 

extenso: 184 palavras), o que viabilizou a realização da tarefa experimental num 

período de tempo não muito longo. A escolha também se deu em face de alguns 

problemas potenciais, tais como, o título (estrutura gramatical complexa e conexão com 

o restante do texto) e o terceiro parágrafo (que apresenta vocabulário pouco usual, 

especialmente certos phrasal verbs, o que poderia resultar em dificuldades) que 

possivelmente nos remeteriam às representações sobre tradução, além da temática do 

texto suscitar alguns  problemas de tradução que têm relação com questões culturais 

geradas por disputas e rivalidades entre culturas de países vizinhos, o que usualmente 

gera algum tipo de problema na tradução. 

 

 

3.1.2.2 O programa Translog  

 

 

Esta atividade tradutória foi realizada utilizando-se o programa Translog - 

versão 2006 (JAKOBSEN; SCHOU, 1999).  

O Translog é um software desenvolvido pela Copenhagen Business School, que 

permite o mapeamento do processo tradutório por meio de duas interfaces: a primeira 

permite que o pesquisador carregue e configure o texto a ser traduzido e visualize o 

registro do processo de tradução imediatamente após o sujeito terminar a tarefa. A 

interface do usuário é dividida horizontalmente, com a apresentação do texto a ser 

traduzido na parte superior e a inserção da tradução na parte inferior.  

Com o Translog, é possível medir o tempo gasto pelo tradutor para ler o 

texto, fazer pesquisas internas e externas e revisar o texto. Também é 

possível verificar as modificações feitas pelo tradutor durante o processo de 

revisão do texto de chegada provisório (CARVALHO, 2007, p. 53). 
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O programa registra o histórico do acionamento de teclas e dos movimentos de 

mouse em tempo real, e da forma como o processo efetivamente ocorre, com uma 

precisão de centésimos de segundo nos registros, representando, pois, um avanço em 

relação à observação de natureza somente qualitativa e, inevitavelmente, subjetiva.   

Desta forma, o programa nos fornece, também, dados precisos sobre o tempo 

utilizado pelos sujeitos da pesquisa nas fases de orientação, redação e revisão durante a 

atividade tradutória, conforme proposto por Jakobsen (2002). 

É possível realizar o download do programa Translog no site 

<http://www.Translog.dk/default.asp?id=17>. 

 Os protocolos lineares gerados pelo Translog durante a realização das tarefas de 

todos os sujeitos encontram-se no APÊNDICE F. 

  

 

3.1.2.3 O programa Camtasia 

 

 

  Além do Translog, a atividade tradutória foi monitorada com o auxílio do 

programa Camtasia Studio® (versão 8): um software desenvolvido pela TechSmith que 

permite, dentre vários outros recursos, a captura das imagens da tela do computador em 

uso. Com esta ferramenta, foi possível monitorar diversos processos de busca de auxílio 

externo na internet durante a tradução, observando-se estratégias para a solução de 

problemas de tradução e, também, em alguma medida, avaliar qualitativamente as 

tomadas de decisão. 

 Portanto, com a ajuda dos recursos destes programas, foi possível a 

documentação de uma grande parte das ações dos tradutores em relação ao uso do 

computador. 

 É possível realizar o download deste programa em vários sites da internet (por 

exemplo, <http://www.techsmith.com/camtasia.html>). 
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3.1.3   Os protocolos verbais retrospectivos 

 

 

Logo após a realização da tarefa de tradução, foi utilizada a técnica de 

protocolos retrospectivos (ERICSSON; SIMON, 1994/1993). Os protocolos são 

conhecidos também pelos nomes de  

protocolos verbais, protocolos introspectivos, relatórios verbais, protocolos 

em voz alta (TAPs - think-aloud protocols). Consistem basicamente em 

solicitar aos informantes que verbalizem seus pensamentos sem censura na 

sequência em que esses lhes surgem à mente. (ALVES, 2003, p. 72; tradução 

da autora). 

    

 Ao término da tarefa de tradução, utilizando o Translog, a pesquisadora solicitou 

aos sujeitos que comentassem a tradução realizada, tendo por base a reprodução do 

processo feita através do recurso replay daquele programa. Durante o protocolo 

retrospectivo, os sujeitos foram solicitados a verbalizar de forma livre as principais 

dificuldades encontradas ao traduzirem o texto. Quando terminaram essa verbalização, 

foram suscitas questões de cunho abrangente sobre a tradução do título e do terceiro 

parágrafo do texto (pontos de maior interesse da pesquisa em questão) e questões acerca 

dos processos ocorridos durante algumas das pausas longas (as pausas mais longas de 

cada sujeito). 

É importante observar que os protocolos nos dão “pistas” dos processos 

inferenciais dos tradutores a partir de uma perspectiva subjetiva daquilo que os 

tradutores pensam ter feito. Essas pistas se tornam fundamentais para o estudo aqui 

proposto, uma vez que facilitam o acesso indireto às representações cognitivas de 

nossos sujeitos. 

Os dados de Alves (1995, 1996, 1997), (ALVES; MAGALHÃES; 

PAGANO, 2001) e (ALVES; GONÇALVES, 2003) mostram que as 

verbalizações retrospectivas são capazes de destacar de forma mais detalhada 

relatos processuais que refletem aspectos inferenciais e contextuais relevantes 

para a solução de problemas e tomadas de decisão em tradução. Esses 

resultados parecem sugerir que o uso de protocolos retrospectivos é mais 

produtivo para fins da investigação de relatos inferenciais e mais estruturados 

por parte dos tradutores informantes.” (ALVES, 2003, p. 76). 

 

Nossa decisão de utilizar os protocolos retrospectivos se deu a partir da 

constatação de que o uso dos protocolos consecutivos (modalidade na qual o sujeito 

verbaliza ao mesmo tempo em que realiza uma tarefa experimental) aumenta as chances 

de sobrecarga cognitiva dos sujeitos, como afirmam Alves e Gonçalves (2003).  Tal 

sobrecarga constituiria uma variável indesejável para nosso estudo, uma vez que 
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dificultaria o nosso acesso (mesmo que indireto) às representações cognitivas dos 

tradutores, além de interferir no andamento mais usual do processo em estudo.  

Acreditamos que, sem a pressão de realizar a tradução e ao mesmo tempo 

verbalizar e refletir sobre suas próprias ações, os sujeitos se encontraram mais “livres” 

para realizar a tarefa, e mais “à vontade” para depois analisar seu próprio processo de 

tradução e acrescentar comentários que acreditavam ser pertinentes ao contexto 

analisado.  

 Assim, para os fins do estudo em questão, os protocolos retrospectivos 

constituíram uma fonte rica de informações, sendo uma das principais vantagens de sua 

utilização o acesso indireto a uma grande quantidade de estratégias e indícios de 

processos inferenciais relacionados à competência tradutória, corroborando novamente 

Alves e Gonçalves (2003). 

Os comentários sobre as ações documentadas na etapa anterior nos possibilitarão 

analisar possíveis relações entre representações explícitas e implícitas e as tomadas de 

decisão em determinadas passagens da tarefa de tradução. Esses protocolos foram 

registrados com auxílio de um gravador de áudio para que os dados pudessem ser 

posteriormente analisados. 

Desta forma, utilizamos essas ferramentas – o questionário prospectivo, os 

programas Translog e Camtasia Studio® e os protocolos retrospectivos – porque têm 

sido amplamente utilizadas nas pesquisas empírico-experimentais que investigam os 

processos em tradução, permitindo alcançar resultados relevantes para a área, como se 

pode observar nos trabalhos de Alves (2007), Alves, Pagano e Silva (2009); Hurtado 

Albir e Alves (2010), entre muitos outros. 

 

 

3.1.4   Descrição das sessões experimentais 

 

 

Antes de iniciar a sessão experimental, cada sujeito foi novamente informado 

dos objetivos da pesquisa, dos procedimentos que seriam demandados e da garantia de 

anonimato no tratamento dos dados e das informações advindas da coleta. Foi então 

apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE A) para que o 

sujeito lesse e, caso concordasse, o assinasse. Todos os sujeitos realizaram a tarefa de 

tradução e a implementação do protocolo retrospectivo em uma das salas da 
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universidade em que cursavam o Bacharelado, em um mesmo computador desktop 

conectado e com livre acesso à internet. Contaram também com o auxílio de três 

dicionários impressos (inglês-inglês, inglês-português e português-português)1. Não foi 

estipulado limite de tempo para a realização da tarefa. As sessões experimentais foram 

conduzidas na presença de dois pesquisadores, que instruíram os sujeitos e 

permaneceram na sala durante todo o tempo em que a tarefa foi realizada. As coletas 

ocorreram entre os meses de março e abril de 2013. 

Como anteriormente mencionado, o programa Translog apresentou problemas 

em 4 das sessões de coleta, o que nos levou a descartar os dados dos respectivos sujeitos 

de nosso estudo. Além disso, um dos sujeitos não terminou a a tarefa. Assim, nossas 

análises se deram com o total de 10 sujeitos. 

Através das análises dos registros do Translog e do Camtasia Studio®, além dos 

protocolos retrospectivos, foi possível encontrar marcas implícitas e explícitas de 

representações individuais que refletem representações sociais a respeito do campo da 

tradução e que poderão contribuir para o aprofundamento de questões teóricas e também 

didático-pedagógicas na formação do tradutor profissional. 

  As representações individuais públicas (explícitas) foram obtidas por meio de 

respostas escritas e da verbalização dos sujeitos (no questionário e nos protocolos), 

enquanto as representações cognitivas (implícitas) foram depreendidas a partir dos 

dados do questionário, dos protocolos retrospectivos e das tomadas de decisões na tarefa 

de tradução. Já as representações sociais relevantes, foram selecionadas a partir dos 

estudos reconhecidos e amplamente divulgados na área dos Estudos da Tradução, como 

mencionado no capítulo teórico, acima. 

 

 

3.2     Categorias de análise dos dados referentes às representações  

 

 

Como já anunciado no capítulo teórico deste trabalho, nossa análise dos dados 

foi realizada tomando-se como base as categorias Conceitos de Tradução e 

Componentes da Competência Tradutória. A fim de viabilizar nossa seleção e discussão 

                                                 
1 HORNBY, A. S. Oxford advanced learner´s dictionary of current English. 7 ed. New York: Oxford 

University Press, 2005. 

HOUAISS, A. (Ed.). Webster´s dicionário inglês-português. 16 ed. Rio de Janeiro: Record, 2006. 

HOUAISS, A.; VILLAR, M. S. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 

2001. 



35 

 

dos dados, utilizamos também alguns dados quantitativos da produção da tradução, a 

saber: tempo de duração da tarefa, taxa de edição e parâmetro de durabilidade, como 

detalharemos a seguir. 

  

 

3.2.1   Conceito de tradução 

 

 

Analisamos as representações individuais e sua consonância e ou/congruência 

com as representações sociais relevantes acerca dos seguintes conceitos de tradução, 

como descrito acima: 

a)  Tradução como transferência linguística: que reflete a visão de que a tradução é 

a transferência de material textual de uma língua para outra. Nesse estudo, para 

fins de análise, essa categoria abrange também as noções de equivalência formal 

e equivalência semântica. 

b)  Tradução como processo de retextualiazação: ou nova representação; a 

tradução é vista como um processo em que os componentes significativos do 

texto fonte são preservados ao máximo no texto alvo. 

c)  Tradução como processo comunicativo:  a tradução é tida como a reformulação 

de um texto com os meios de outra língua, desenvolvendo-se a partir de um 

contexto social e finalidade determinados (HURTADO ALBIR, 2001).  

d) Tradução como a busca por semelhança interpretativa: esse conceito descreve a 

tradução como um processo de busca e atribuição de semelhança interpretativa 

ótima entre unidades de tradução recíprocas (GONÇALVES, 2005). 

 

 

3.2.2   Componentes da Competência Tradutória 

 

 

 No que concerne aos componentes da CT, utilizamos as subcompetências do 

modelo proposto pelo grupo PACTE (2003): 

a) Subcompetência bilíngue 

b) Subcompetência extralinguística 

c) Subcompetência estratégica 
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d) Subcompetência instrumental 

e) Subcompetência de conhecimentos sobre tradução  

f) Componentes psicoficiológicos (componentes cognitivos, aspectos de atitude e 

habilidades) 

 Ressaltamos que o desenho experimental aqui proposto não forneceu meios 

efetivos de observação dos componentes psicofisiológicos. Assim, como não tivemos 

dados consistentes sobre estes componentes, optamos por não abordá-los diretamente 

em nossas análises. 

 

 

3.2.3   Variáveis tempo, taxa de edição e parâmetro de durabilidade 

 

 

 A fim melhor caracterizar a seleção das representações individuais dos sujeitos 

da pesquisa, trabalhamos com três variáveis quantitativas passíveis de observação por 

meio dos dados obtidos através da tarefa de tradução realizada no programa Translog. 

A partir dos dados obtidos por meio deste programa, pudemos segmentar o 

tempo total da atividade tradutória realizada pelos sujeitos da pesquisa em três fases: 

orientação, redação e revisão, como apresentado na tabulação dos dados (APÊNDICE 

H).  

Essa segmentação se fez necessária uma vez que cada fase do processo de 

tradução – orientação, redação e revisão – possui características próprias (Jakobsen, 

2002), como apresentado no capítulo de Referenciais Teóricos. 

Dessa forma, a partir dos dados obtidos em nosso estudo através do programa 

Translog, primeiramente tabulamos o tempo gasto em cada uma das fases por cada 

participante do experimento. Feito isso, fizemos os cálculos das variáveis numéricas - 

tempo total, taxa de edição e parâmetro de durabilidade – que, como demonstraremos a 

seguir, nos serviram de base quantitativa para direcionar as análises qualitativas aqui 

desenvolvidas. 

 A primeira variável quantitativa utilizada para a seleção dos sujeitos para análise 

foi a variável tempo de duração da tarefa.  

 Como dissemos, com auxílio do programa Translog, pudemos segmentar o 

tempo total da atividade tradutória realizada pelos sujeitos da pesquisa em tempo de 

orientação, tempo de redação e tempo de revisão (APÊNDICE H).  
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A segunda variável é a taxa de edição: medida já explorada em trabalhos 

anteriores da área (e.g. ROTHE-NEVES, 2002; GONÇALVES, 2003) que, 

basicamente, reflete a relação do número de teclas de apagamento (delete e backspace) 

e de teclas de inserção de texto  durante a realização da tarefa de tradução. Assim temos 

que taxa de edição = [teclas de apagamento] / [teclas de inserção]. O valor desta taxa 

variará de 0 (zero), quando não houver qualquer correção durante a tarefa, a 1 (um), 

quando todo o texto inserido for apagado.  

No que concerne à última variável, parâmetro de durabilidade, medida proposta 

originalmente por este trabalho de pesquisa, para que a delimitemos, primeiramente faz-

se necessário revisitar o conceito de durabilidade.   

Alves (2005, p.121) afirma que  

o conceito de durabilidade textual pressupõe que a fase de revisão incluirá 

sugestões de aperfeiçoamento e não introduzirá soluções insatisfatórias para 

problemas que já haviam sido resolvidos com sucesso na revisão do texto já 

produzido na fase de redação. 

  

Ou seja, a durabilidade pode ser entendida como uma característica de 

processamento na tradução que indica uma tendência a se buscarem soluções “mais 

definitivas” ainda na fase de redação. Propomos então uma nova medida relevante para 

a análise da expertise em tradução, a qual chamaremos de parâmetro de durabilidade.  

O parâmetro de durabilidade será calculado pela razão entre o número de teclas 

de correção utilizadas na fase de redação e o número de teclas de correção utilizadas na 

fase de revisão da tradução, multiplicado pela razão entre o tempo utilizado na fase de 

revisão e o tempo da fase redação: ([teclas de apagamento na redação] / [teclas de 

apagamento na revisão]) x ([tempo da revisão] / [tempo da redação]). 

O parâmetro de durabilidade retrata melhor os sujeitos que realizam mais 

correções na fase de redação, em relação à fase de revisão; além de observar o tempo 

gasto na fase de revisão, em relação à fase de redação - o que permite valorizar os 

sujeitos que dedicam tempo efetivo à revisão final do texto traduzido, o que demonstra 

ser uma característica importante. 

 Com a utilização de tal parâmetro, buscamos observar os perfis de tradutores 

que apresentam produções com maior e menor durabilidade textual e, em alguns casos, 

inferir a existência de alguma relação entre esse parâmetro e o estágio de formação 

desses aprendizes. 
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3.3     Desenho experimental: um resumo esquemático da coleta e da análise de 

dados 

 

 Em linhas gerais, nossa metodologia seguiu as seguintes etapas: 

 

QUADRO 1 

Desenho experimental da Pesquisa 

 

Procedimento 

metodológico 

Finalidade Aplicação 

 

 

 

Questionário 

prospectivo 

- Levantar perfil dos sujeitos da 

pesquisa 

 

- Observação de parâmetros 

quantitativos da matriz curricular 

(disciplinas de tradução cursadas 

pelos sujeitos). 

 

- Ter acesso indireto a representações 

cognitivas (implicitamente enunciadas) 

- Ter acesso a representações públicas 

(explicitamente enunciadas) 

- Análise das repostas dos alunos 

acerca das categorias de análise 

(Definição de tradução e 

Componentes da Competência 

Tradutória) 

 

 

 

Tarefa de tradução 

(Translog e Camtasia) 

- Verificar se as representações 

encontradas nos questionários e 

protocolos coincidem  com (ou 

corroboram, ou são congruentes com) 

as ações dos participantes 

 

- Análise qualitativa de tomadas 

de decisão e cruzamento com 

verbalizações dos protocolos 

retrospectivos. 

- Verificar as relações entre as 

representações (identificadas nos 

questionários e nos protocolos 

retrospectivos) e parâmetros 

quantitativos 

 

- Obtenção de dados para os 

parâmetros de análise (tempo 

gasto nas diferentes etapas,  taxa 

de edição e parâmetro 

durabilidade) 

 

 

Protocolo retrospectivo 

 

- Ter acesso indireto a representações 

cognitivas (implicitamente enunciadas) 

- Ter acesso a representações públicas 

(explicitamente enunciadas) 

 

- Análise das repostas dos alunos 

acerca das categorias de análise 

(Definição de tradução e 

Componentes da Competência 

Tradutória) 

 

 

Referências dos 

Estudos da tradução 

 - Compilar ou selecionar 

representações públicas relevantes 

(explicitamente enunciadas nos 

trabalhos da área) 

- Embasamento da discussão dos 

dados e elaboração das categorias 

de análise 

 

No próximo capítulo, apresentamos a triangulação dos dados obtidos por meio 

das coletas acima descritas, bem como a análise e discussão dos mesmos. 
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 4      ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS  

 

 

Como descrito no capítulo relativo à Metodologia deste estudo, utilizamos três 

variáveis quantitativas - tempo total de realização da tarefa de tradução, taxa de edição 

e parâmetro de durabilidade - obtidas a partir da tabulação dos dados numéricos 

fornecidos pela atividade de tradução realizada no programa Translog (versão 2006), 

para buscar padrões que possam consubstanciar a análise e discussão dos dados obtidos 

por meio do questionário prospectivo, da tarefa de tradução e do protocolo 

retrospectivo. 

Assim, selecionamos os dois sujeitos que apresentaram os maiores e os menores 

valores numéricos para cada uma das variáveis selecionados para o estudo. Analisamos 

e contrastamos as observações relacionadas às representações cognitivas, públicas e 

sociais sobre os conceitos de tradução e os componentes da CT, na busca de possíveis 

correlações entre as representações e ações destes sujeitos. 

  Ressaltamos que nossas observações de cunho qualitativo se concentraram em 

aspectos relacionados ao processo de tradução do título (Sometimes it DOES take a 

Rocket Scientist!) e do terceiro parágrafo do texto2.  

Esses dois trechos do texto fonte foram selecionados a priori pois acreditávamos 

que, em função da estrutura gramatical e a conexão irônica do título com o restante do 

texto e, no caso do terceiro parágrafo, o uso de diversos phrasal verbs, seriam 

potenciais problemas de tradução.  

Também nos ativemos à análise de algumas das pausas longas e comentários 

espontâneos sobre dificuldades de tradução apresentados individualmente pelos sujeitos 

e que eram de interesse direto para a análise das representações que essa pesquisa se 

propõe a investigar. 

Na Tabela 1, a seguir, são apresentados os resultados gerais dos dados 

quantitativos fornecidos pelo Translog e que serviram de base para as análises 

qualitativas. 

 

                                                 
2 When the gun was fired, the engineers stood shocked as the chicken hurled out of the barrel, crashed 

into the shatterproof shield, smashed it to smithereens, blasted through the control console, snapped the 

engineer's backrest in two and embedded itself in the back wall of the cabin, like an arrow shot from a 

bow.  

(In: <http://www.guy-sports.com/humor/urban_myth/urban_myth_lighthouse.htm>, 07/12/12) 

 

http://www.guy-sports.com/humor/urban_myth/urban_myth_lighthouse.htm
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TABELA 1 

Tempo Total, Taxa de Edição Geral e Parâmetro de Durabilidade 

 

Sujeitos Tempo total Taxa de Edição Geral 

Parâmetro de 

Durabilidade 

Camila 
2928,671 

0,150 0,813 

Carla 
7829,483 

0,284 0,167 

Carlos 
2213,328 

0,132 2,371 

Fabiana 
3907,769 

0,104 1,290 

Helena 
3359,008 

0,155 2,657 

Lílian 
3662,945 

0,181 0,312 

Mônica 
1894,977 

0,155 0,465 

Rogério 
6433,724 

0,067 2,067 

Sávio 
1605,839 

0,128 1,341 

Sofia 
2935,455 

0,099 2,486 

 

Maiores valores      Menores valores 

 

 

 

Nas análises que se seguem, a numeração adotada nos excertos das transcrições 

dos protocolos retrospectivos seguiu o seguinte formato: PR (Protocolo Retrospectivo), 

as três iniciais dos nomes dos sujeitos em questão e o número referente à ordem de 

apresentação na análise do excerto citado. Assim, PR-SAV-1 se refere ao 1º excerto do 

protocolo retrospectivo do sujeito Sávio.  

 

 

4.1    Perfil geral dos Participantes 

 

 

 Com base nos dados obtidos por meio do questionário prospectivo, foi possível 

levantar algumas informações quantitativas que nos ajudaram a melhor entender o perfil 

dos sujeitos que serviram de base para a discussão que se segue. 
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a) Fase do Curso de Bacharelado em Tradução e Número de Disciplinas 

Cursadas: 

 

 

Com base nos dados do questionário prospectivo e com auxílio das matrizes 

curriculares dos cursos de Bacharelado em Tradução e Licenciatura em Língua Inglesa 

da Universidade Federal de Ouro Preto (ANEXO A) foi possível obter o número de 

disciplinas cursadas pelos participantes da pesquisa e delimitar a fase de sua formação 

(inicial ou de conclusão) no Bacharelado em Tradução: 

 

TABELA 2 

Fase do Curso de Bacharelado em Tradução e Número de Disciplinas Cursadas 

Sujeitos na fase 

inicial do curso 

Número de disciplinas 

cursadas 

Sujeitos na fase final 

do curso 

Número de disciplinas 

cursadas 

LI TRA LI TRA 

Camila 11 03 Fabiana 11 08 

Carla 05 02 Lílian 11 06 

Carlos 10 02 Mônica 10 08 

Helena 07 02 Sávio 10 08 

Rogério 05 04 Sofia 10 07 

 
LI – Disciplinas específicas de Língua Inglesa 

TRA – Disciplinas Específicas de Tradução 

 

 

A tabela completa com o nome das disciplinas cursadas por cada um dos 

participantes da pesquisa, bem como as matrizes curriculares dos cursos de Bacharelado 

em Tradução e Licenciatura em Língua Inglesa da Universidade Federal de Ouro Preto 

se encontram nos APÊNDICE G ,ANEXO A e ANEXO Brespectivamente. 

 

 

b) Recursos que costumam utilizar na tradução de textos: 

 

 

Os dados tabulados a seguir se referem à questão 8 do questionário prospectivo 

(APÊNDICE D) que buscava identificar os recursos utilizados pelos participantes ao 

traduzirem textos. 
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GRÁFICO 1 

Recursos comumente utilizados na tradução de textos 
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1. computadores 

2. dicionários, glossários, enciclopédias e outras fontes de referência eletrônicos 

3. dicionários, glossários, enciclopédias e outras fontes de referência impressos 

4. softwares de memória de tradução (Trados, Dejà Vu etc.) 

5. tradutores eletrônicos (Google Tradutor, Globalink etc.) 

6. ajuda on-line (blogs, fórum de discussões, redes de tradutores, etc.) 

7. outros 

 

 

c) Conhecimentos que acreditam ser necessários para o bom desempenho da 

atividade tradutória: 

 

 

Nessa questão, foi pedido aos participantes que atribuíssem uma pontuação de 0-5 

aos conhecimentos relacionados à atividade de tradução que foram listados, sendo 0 

correspondendo a “desnecessário” e 5 a “imprescindível/ totalmente necessário”. 
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TABELA 3 

Conhecimentos necessários ao bom desempenho da atividade tradutória 

 

 

Sujeitos 

Itens 

1 2 3 4 5 6 7 

Camila 5 4 5 5 5 3 - 

Carla 0 5 2 2 5 2 0 

Carlos 5 5 3 3 3 2 - 

Fabiana 5 5 5 5 4 3 - 

Helena 5 5 4 4 3 3 - 

Lílian 5 5 5 5 4 4 - 

Mônica 5 5 5 5 4 3 - 

Rogério 5 5 4 4 3 3 - 

Sávio 4 5 2 3 1 0 - 

Sofia 5 5 5 5 5 2 - 

 

1. conhecimentos em língua materna  

2. conhecimentos na língua estrangeira 

3. conhecimentos sociolingüísticos/pragmáticos e textuais na língua materna 

4. conhecimentos sociolingüísticos/pragmáticos e textuais na língua estrangeira? 

5. conhecimentos relacionados a processos cognitivos na tradução?  

6. conhecimentos relacionados a aspectos psicofisiológicos (postura corporal, controle emocional, 

etc)?  

7. outros. Especifique.  

 

 

4.2    Tempo de duração da tarefa 

 

 

A média de duração da tarefa entre os 10 participantes que nos forneceram dados 

válidos durante o experimento foi de 3677 segundos.  Os sujeitos que apresentaram o 

menor tempo na execução da tarefa foram Sávio (1605 segundos) e Mônica (1894 

segundos). Os sujeitos que gastaram mais tempo na realização da tarefa foram Carla 

(7829 segundos) e Rogério (6433). 

 

TABELA 4 

Tempo de duração da tarefa: valores totais e parciais 

 

Sujeitos 
  Tempo total 

Fase de Orientação 

Tempo 

Fase de Redação 

Tempo 

Fase de Revisão 

Tempo 

Carla 7829,483 376,719 6776,494 676,3 

Mônica 1894,977 79,149 1404,711 411,1 

Rogério 6433,724 400,144 2556,306 3477,3 

Sávio 1605,839 10,74 1457,847 137,3 

Maiores valores      Menores valores 
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A seguir, apresentamos aspectos do processo tradutório dos sujeitos com maior e 

menor tempo de duração da tarefa. 

 

 

4.2.1  Menor tempo de tradução 

 

 

4.2.1.1 Dados relativos ao sujeito Sávio – atividade realizada em 1605 segundos 

 

 

No questionário retrospectivo, Sávio definiu tradução como sendo “[...] a passagem da 

informação de um texto de uma língua de origem para uma de chegada com base na cultura 

além da gramática”.  

No entanto, durante a atividade prática, não observamos a utilização de recursos para a 

solução de questões relacionadas aos componentes culturais.  Para ilustrar, podemos citar a 

tradução dos termos Canadian Research Facility e Amtrak. No primeiro caso, Sávio não 

buscou fontes para verificar possíveis traduções do termo como uma única unidade de 

tradução, se baseando apenas na tradução literal de cada palavra que o compõem e, esta 

atitude resultou em uma tradução pouco satisfatória do termo - Instalação de Investigação 

Canadense.  

Mais à frente, na tradução da palavra Amtrak, ele recorreu ao site linguee.com e 

verificou que esta palavra não é comumente traduzida. No entanto, uma vez que o público 

alvo do texto traduzido são falantes de português que possivelmente encontrariam problemas 

no entendimento do termo, uma breve explicação sobre o que é Amtrak seria esperada, tendo 

em vista a noção de tradução enunciada pelo sujeito no questionário prospectivo. 

 É interessante notarmos que, o sujeito começou a tarefa traduzindo, ou seja, não houve 

efetivamente fase de orientação e, em suas duas primeiras pausas relevantes, como ele mesmo 

relatou, o tempo é destinado à solução de problemas que ele considera como relacionados ao 

vocabulário do texto. Isso nos leva a inferir que, apesar de em seu discurso o sujeito 

considerar os aspectos culturais como primordiais, essa definição não é condizente com o 

comportamento observado na atividade prática.  

Durante toda a tarefa de tradução, observamos a utilização de recursos do site 

linguee.com, site esse que se baseia em corpora linguísticos, e que, segundo Sávio, é utilizado 

por ele quando este encontra problemas semânticos e/ou e estruturais: 
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PR-SAV-1: [...] eu coloco mais ou menos, não só a palavra que eu quero, coloco mais 

algumas que estão do lado também para ver como que sai nos outros textos, qual é a que 

mais aparece, mais aí quando eu vejo que até no site [linguee.com] está estranho, ai eu fui no 

dicionário mesmo. 

 

 A pesquisa no dicionário relatada pelo sujeito não aconteceu, mais um indício de 

contradição entre a representação sobre o conceito de tradução que ele diz seguir e o que 

realmente fez durante atividade prática. 

De forma geral, podemos afirmar que o discurso de Sávio condiz com a representação 

social de tradução como processo comunicativo, que se desenvolve a partir de um contexto 

social e finalidade determinados (HURTADO ALBIR, 2001); mas que suas ações 

demostraram que a representação mais manifesta é a de tradução como transferência 

linguística, como veremos corroborado pelos dados que se seguem. 

Como dito anteriormente, não houve fase de orientação; a leitura do texto foi realizada 

aos poucos, juntamente com o processo de tradução do texto (orientação online).   

Neste aspecto, chama-nos a atenção a forma como se deu a tradução do título do texto. 

Durante o protocolo retrospectivo, Sávio relatou ter feito a tradução do título pelo contexto – 

não é possível inferirmos qual a noção que o sujeito tem de contexto, uma vez que, o título foi 

a primeira parte a ser traduzida por ele, feita antes mesmo da leitura do texto em si.  

Ao verificarmos as fases de redação e revisão nos dados do Translog e na gravação do 

Camtasia, percebemos que não houve mudanças nesta primeira tradução do título, mesmo o 

sujeito tendo relatado ter tido muitas dificuldades com as estruturas does take presente no 

mesmoAqui, podemos fazer algumas suposições: a) o sujeito se deu por satisfeito com a 

primeira tradução, não achando necessário realizar modificações; b) o sujeito não possui 

recursos estratégicos para solução deste problema e preferiu “desistir” da procura por uma 

solução mais satisfatória. Ao que tudo indica, a segunda alternativa prevalece, uma vez que, 

durante o protocolo, Sávio demonstrou hesitação quanto à tradução realizada:  

 

PR-SAV-2: [...] nem sei se eu traduzi certo.  

 

Verificamos também uma pausa longa (FIG. 2), de mais de um minuto, durante a 

tradução da estrutura does take no título no texto. Durante esta pausa, não houve a utilização 

de recurso externo, o que reforça a suposição de que o sujeito não possuí recursos em sua 

subcompetência estratégica necessários à solução do problema. 
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FIGURA 2 – Tradução do título pelo sujeito Sávio 

[Start][]Asvezesénecessário[01:20.264]swererumcientis

ta.ênttissta.

 

Acreditamos que neste aspecto haja uma falta de coerência entre as representações 

individuais manifestas no protocolo retrospectivo pelo sujeito e as representações individuais 

observadas durante a atividade de tradução, por meio dos procedimentos de resolução de 

problemas. 

 Voltando à subcompetência estratégica, verificamos que, em um outro momento da 

atividade de tradução, Sávio utilizou o site google.com para localizar o site linguee.com.   

Esse comportamento nos levou a desconfiança de que o sujeito não estava familiarizado com 

a ferramenta, mesmo tendo relatado que, sempre utiliza o site para a solução de problemas de 

tradução. Nossa suposição pôde ser confirmada ao analisarmos por meio da gravação 

realizada com o auxílio do Camtasia os momentos em que o site linguee.com é utilizado – 

Sávio, na maioria das vezes, escolheu os termos que primeiro apareciam na lista de opções do 

site, sem análise contextual. Verificamos também que, essas escolhas feitas de forma 

“descuidada” levaram a algumas correções e adequações na fase de revisão do texto. Algumas 

palavras foram modificadas mais de uma vez, tanto na fase de redação como na fase de 

revisão – é o caso, por exemplo, da palavra “begged”, que primeiramente foi traduzida como 

“deram”, foi verificada novamente em uma pausa mais à frente e corrigida na fase de revisão 

do texto por “pediram” (FIG. 3). 

 

FIGURA 3 – Tradução da palavra begged pelo sujeito Sávio 

oprojetodoopára-

brisas[24.699][]esboço[]e[50.869]derãoam,ao

ciênctistascanadensesumasugestão:.[36.813][]p

ediram[]xs[][59.463]sugestão;.OsCien

tistasdaInstalaçãodeInvestigaçãoCanadesnseresponderamemumasóli

nha:Descongelemagalionhanha"'

'[]paratestarem[

][]com[]contra[48.831][]ajuda[]

[Stop] 

 

As várias consultas ao site linguee.com confirmaram que as maiores dificuldades 

encontradas pelo sujeito foram relacionadas ao vocabulário do texto, como relatado no 

protocolo retrospectivo. No entanto, as buscas neste site não nos pareceram bem orientadas, 

uma vez que a escolha do sujeito nem sempre resultou em termos adequados ao contexto do 
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texto (como foi o caso dos termos facility e shocked, que foram traduzidos por instalação e 

impactados, respectivamente). 

 

 

4.2.1.2 Dados relativos ao sujeito Mônica – atividade realizada em 1894 segundos 

 

 

Durante o protocolo retrospectivo, Mônica fez alguns comentários sobre a organização 

e o vocabulário do primeiro e terceiro parágrafos que nos permitem inferir certas 

representações individuais sobre o conceito de tradução.  

Ela justificou sua primeira pausa longa no primeiro parágrafo da seguinte forma  

 

PR-MON-1: [....] tinha uma vírgula no original. Eu não queria manter a mesma estrutura, 

mas aí eu estava pensando se era o caso ou não [....]. 

 

Este comentário nos dá indícios de desenvolvimento da subcompetência bilíngue, uma 

vez que o sujeito contrastou a estrutura nas línguas fonte e alvo. Ela continuou seu comentário 

demonstrando avaliar a pertinência da tradução literal: 

 

PR-MON-2: [....] se eu poderia deixar tudo corrido mesmo, não foi dúvida do que estava 

falando mas como que eu ia passar para o português. 

 

Aqui, Mônica demonstrou desenvolvimento da subcompetência estratégica: procurou 

identificar onde se encontrava o problema – não na leitura, mas na retextualização. 

Sobre o trecho do terceiro parágrafo do texto, ela demonstrou indícios de 

desenvolvimento das subcompetências bilíngue e estratégica ao dizer que  

 

 PR-MON-3: [....] existem verbos bem parecidos no português, só que no texto original você 

vê a sequência das ações que é para ser bem rápida, ai eu tentei manter no português mas a 

gente não tem tanta opção assim. 

 

  Ao comentar as pausas longas realizadas ao traduzir esse trecho, acrescenta  

 

PR-MON-4: [....]  eu fiquei pensando em que tipo de tempo verbal eu ia usar, a ideia eu 

entendi.  

 

Ao observarmos o protocolo linear do Translog e as imagens obtidas pelo programa 

Camtasia, percebemos que ao traduzir esse parágrafo, Mônica fez várias pausas, durante as 

quais, utilizou recursos da internet (os sites linguee.com – site baseado em corpora 
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linguísticos; merriam-webster.com – dicionário online) não só para traduzir palavras, mas 

também para confirmar traduções já realizadas (palavras cuja tradução já havia sido digitada 

no texto), o que é um indício de desenvolvimento das subcompetências estratégica e 

instrumental. 

 Na tradução do título, ela comenta: 

 

PR-MON-5: [....]  O que eu tive dificuldade mesmo foi o título, não por causa da expressão 

‘rocket scientist’, mas porque título é sempre difícil, tem que fazer uma brincadeira com o 

título[...] não sei se foi uma escolha feliz... Eles fazem um jogo com o ‘rocket scientist’ e 

‘does take’ [...] eu entendi mas como que fala isso em português [...]. 

 

Essa preocupação com a manutenção dos efeitos também fica evidente no 

questionário, onde Mônica afirma considerar a tradução como 

 

PR-MON-6: [....]   um novo texto, onde o tradutor tem por função passar da língua de saída 

para a língua de chegada, aproximando-se da essência/mensagem do original, levando em 

conta vários aspectos ao longo da tradução. 

 

Esses dados nos levam a inferir que a representação individual da participante sobre o 

conceito de tradução vai ao encontro da representação social relevante que propõe a tradução 

como atividade de retextualização. Encontramos também indícios da representação proposta 

por Gonçalves (2005) que concebe a tradução como um processo de busca e atribuição de 

semelhança interpretativa ótima entre unidades de tradução recíprocas. Essa busca pela 

semelhança interpretativa ótima é que leva a tradutora a buscar soluções para as diferenças 

linguísticas e formais entre as duas línguas de trabalho, além de se preocupar com a 

manutenção dos efeitos pretendidos pelo texto de partida também no texto de chegada. 

 Observamos que, durante a tarefa de tradução, a informante realmente se preocupa 

com esses diferentes aspectos (linguísticos, formais, pragmáticos, etc.) da tradução, o que, 

neste caso, demonstra sintonia entre o discurso e prática. 

Outro dado interessante é que Mônica relatou no questionário que a perspectiva dela 

em relação ao que é e como se dá a tradução, vem sofrendo mudanças desde que começou a 

cursar o Bacharelado em Tradução. Remetendo-nos ao número de disciplinas específicas 

cursadas pela aprendiz (APÊNDICE G) percebemos que ela se encontra na fase de conclusão 

do curso; o que nos leva a inferir que, para Mônica, a ideia de que a formação acadêmica que 

vem recebendo tem contribuído para seu amadurecimento profissional e visão crítica acerca 

do seu objeto de trabalho. Isto nos aponta uma representação individual bastante manifesta, 
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que, como veremos, também influencia sua percepção dos componentes da competência 

tradutória e seu desenvolvimento. 

Durante a implementação do protocolo retrospectivo, a informante deixou implícito 

por várias vezes a complexidade da tradução e chega a afirmar que  

 

PR-MON-7: [...] tradução é muito difícil. 

 

  Ao ser questionada sobre os conhecimentos que acredita serem necessários para o bom 

desempenho da atividade tradutória (questão 9 do questionário prospectivo – APÊNDICE D) 

ela atribui uma grande importância aos conhecimentos de línguas, 

sociolinguísticos/pragmáticos, textuais nas línguas materna e estrangeira e aos conhecimentos 

relacionados a processos cognitivos de tradução. Atribui, também, embora em menor escala, 

importância ao desenvolvimento de conhecimentos relacionados a aspectos psicofisiológicos. 

No que concerne às representações acerca das subcompetências da CT e seu 

desenvolvimento, destaca-se a subcompetência instrumental. 

Percebemos que a informante utiliza-se, em vários momentos, de fontes de documentação 

e das tecnologias de informática ao realizar a tarefa. Ela recorreu a um site de pesquisa em 

corpora português/inglês e inglês/português, a um dicionário bilíngue online e a uma 

enciclopédia online (para pesquisar informações sobre a NASA) a fim de solucionar os 

problemas encontrados durante a tradução, corroborando, assim, as informações apresentadas 

no questionário prospectivo. 

No protocolo retrospectivo, Mônica afirmou recorrer a tais ferramentas sempre que 

aparecem dúvidas, sejam elas linguísticas, contextuais ou, até mesmo, para simples 

verificação de alguma unidade de tradução já traduzida. Temos aqui a congruência entre 

representações públicas e cognitivas no plano individual, que vão ao encontro das 

representações sociais relevantes. 

 

PR-MON-8: [...] Confesso que quando eu vou para o Linguee para fazer traduções eu volto 

nele sempre, porque eu começo a ficar com dúvida... mas não é que eu não sabia nenhuma 

palavra no contexto, mas em português eu não sabia [...]. 

 

Verifica-se também que a utilização de tais ferramentas ocorreu principalmente durante a 

fase de redação do texto, o que condiz com as informações fornecidas sobre a formação e 

experiência da aluna, uma vez que, como sugere Alves (2005), o texto de tradutores mais 

experientes teriam uma maior durabilidade; ou seja, a maior parte das alterações tende a ser 
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realizada durante a fase de redação do texto, ficando apenas modificações menores/menos 

complexas para a fase de revisão. 

 

 

4.2.2  Maior tempo de tradução 

 

 

4.2.2.1 Dados relativos ao sujeito Carla – atividade realizada em 7829 segundos 

 

 

 No questionário prospectivo, Carla definiu tradução como sendo o processo de 

“adaptar determinado texto de determinada língua levando em consideração a mensagem que 

se deseja passar ao ponto que a mesma chegue na língua fonte com o mesmo sentido da língua 

de saída.” Acreditamos que ela tenha confundido o termo “língua fonte” quando queria dizer 

“língua alvo”. De qualquer maneira, temos aqui uma representação individual que vai ao 

encontro da representação social relevante de tradução como transferência linguística, nesse 

caso, principalmente semântica. 

 Tomando-se como ponto de partida essa representação, chama-nos a atenção na 

atividade prática realizada, o tempo gasto pelo sujeito para o entendimento do texto fonte e o 

produto da atividade de tradução. De forma geral, podemos dizer que o texto alvo não atende 

as exigências da atividade, “ser inteligível à falantes brasileiros de língua portuguesa”, sendo 

confuso e repleto de passagens sem sentido. 

 Reafirmamos que não estamos fazendo uma avaliação da qualidade das traduções 

realizadas pelos sujeitos da pesquisa; mas que, tendo Carla mencionado em sua definição de 

tradução o aspecto da compreensão da mensagem, alguns comentários sobre o produto de sua 

atividade de tradução se fazem necessários para a consistência da análise em curso. 

Ao que tudo indica, não houve compreensão suficiente do texto fonte. Tal falta de 

compreensão aparentemente se deu em parte pela falta de conhecimentos linguísticos – tanto 

da língua fonte como da língua alvo – como podemos constatar nos dados obtidos por meio 

do questionário prospectivo. Verificamos que Carla se encontra na fase inicial do Bacharelado 

em Tradução, tendo cursado 5 disciplinas específicas de Língua Inglesa e 2 disciplinas 

específicas de Tradução. Ela afirmou possuir um nível intermediário de proficiência em 

Língua Inglesa, sendo que procura desenvolver seu conhecimento cultural relativo às línguas 

com as quais trabalha apenas através de filmes. Afirmou também ter pouco contato com 
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atividades práticas, traduzindo essencialmente os textos propostos pelos professores das 

disciplinas de tradução cursadas.  

Outro dado interessante é que ela atribuiu uma grande importância ao 

desenvolvimento de conhecimentos relacionados à língua inglesa, acreditando ser 

desnecessário o desenvolvimento de conhecimentos em língua materna para o bom 

desenvolvimento da atividade tradutória. 

  Logo no início do processo de tradução de Carla, observarmos que as opções 

selecionadas para a tradução do título do texto fonte – “Às vezes é preciso repreender um 

cientista” - fogem ao sentido do texto, o que poderia nos fazer inferir que a tradução do título 

teria sido realizada antes da leitura e compreensão do texto fonte. Esta inferência não se 

confirmou, uma vez que Carla afirmou ter lido o texto antes de começar a tradução, e os 

dados fornecidos pelo programa Translog também nos mostram que foram utilizados 376 

segundos na fase de orientação. Sobre esta fase, ela comenta que  

 

PR-CAR-1: [...] na verdade eu li antes, mas não prestei muita atenção. 

 

 Esta “falta de atenção” na primeira leitura, parece ter ocasionado um número 

considerável de pausas longas durante a tradução do texto - um total de 30 pausas de mais de 

60 segundos; sendo que grande parte destas pausas se destinaram à compreensão e releitura 

do texto fonte e alvo (pausas sem consultas a fontes externas, indicando orientação e revisão 

online). 

 Durante a tradução dos demais parágrafos do texto, observa-se que o sujeito realiza 

revisões online, realizando muitas modificações, sem que, no entanto, encontrasse soluções 

satisfatórias. 

 Contraditoriamente às ações que realizou, Carla afirma que  

 

PR-CAR-2: [...] você sabe qual é palavra, você sabe o significado dela, mas aí você checa 

para ver se é aquilo mesmo, porque tem que fazer sentido [...]. 

 

 Desta forma, podemos dizer que a representação individual manifesta por Carla 

durante o protocolo retrospectivo, pouco condiz com a representação social que propõe a 

tradução como processo comunicativo. Apesar das tentativas, Carla nos pareceu ter grande 

dificuldade na compreensão do texto e realização da tarefa proposta. Assim, os dados 

fornecidos por ela durante as diferentes fases da pesquisa nos remetem à representação social 

relevante sobre o conceito de tradução como transferência linguística, uma vez que a tradução 
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literal prevaleceu durante todo o processo, corroborando a representação pública inferida a 

partir das respostas dadas ao questionário. 

 Ao analisarmos a gravação do programa Camtasia em conjunto com os dados 

fornecidos pelo programa Translog, percebemos que o sujeito utilizou poucos recursos 

externos para a solução de problemas encontrados na tradução. Neste aspecto, podemos 

levantar as seguintes suposições: a) o sujeito não apresenta conhecimentos (linguísticos e de 

tradução) suficientes para a realização da tarefa; b) o sujeito não soube identificar de forma 

pontual quais eram os problemas no texto a ser traduzido e realizou a tarefa de forma 

inadequada, sem se preocupar com a recepção do texto alvo.  

Os comentários apresentados na sessão anterior corroboram a segunda alternativa - 

podemos dizer que Carla apresenta as subcompetências bilíngue, instrumental e estratégica 

pouco desenvolvidas até o momento, o que faz com que ela encontre dificuldades ao longo do 

processo. 

 De fato, ela demonstra não ter percebido tais dificuldades, pois relatou durante o 

protocolo retrospectivo ter tido dificuldades apenas com o vocabulário “técnico”: 

 

PR-CAR-3: [...] palavras mais técnicas, tem que parar para pensar, refletir. 

 

Na maior parte das pausas destinadas à consulta de fontes externas, Carla utilizou o 

dicionário físico e somente em uma das consultas recorreu a sites da internet.  

Esta consulta à internet foi feita quando ela estava trabalhando com a unidade de 

tradução “horrified Americans” – uma vez não tendo identificado tais palavras como adjetivo 

e substantivo da língua inglesa, recorreu ao site google.com na busca de auxílio. O site 

apresentou-lhe uma lista de opções de outros sites onde a unidade aparecia. Carla optou por 

consultar a primeira opção da lista, o site theonion.com. Este site se auto-denomina como 

“The American Finest News Source”, mas na verdade é um site satírico caracterizado pela 

produção de notícias falsas. Uma vez não tendo encontrado soluções no site consultado, Carla 

optou por deixar a unidade sem tradução “horrified Americans”, mas retorna ao google.com e 

consulta mais um site da lista de opções anteriormente fornecida a fim de confirmar a solução 

encontrada. O segundo site consultado foi o avaaz.org, que é uma rede de ativistas para 

mobilização social global através da internet. Após uma breve leitura, ela se dá por satisfeita 

com a não tradução da unidade (FIG. 4). Não houve alteração deste termo na fase de revisão. 
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FIGURA 4 – Tradução de horrified Amercicans pelo sujeito Carla (1) 

tirodearcoeflecha[32.016].[02:31.381]O[41.527][][01:52.776]ho

rrifiedAmericans[01:14.524] 

 

 As dúvidas sobre a tradução de “horrified Americans” poderiam ter sido resolvidas 

com o auxílio de um dicionário ou site baseado em corpora. 

 Algo semelhante ocorreu na tradução do nome “Canadian Research Facility”- o não 

reconhecimento da unidade de tradução como um substantivo próprio fez com que durante a 

maior parte do texto o sujeito a traduzisse como ‘Cientistas canadenses investigam a 

facilidade” ou “Canadenses a facilidade de investigar”. Apenas ao final da tradução, Carla 

percebeu o equívoco e retomou o texto substituindo todas as traduções da unidade 

anteriormente realizadas e adequando as sentenças. No entanto, ela optou por manter o termo 

em inglês, não consultando nenhuma fonte externa para encontrar uma solução na língua alvo, 

ou acrescentando um aposto ou nota de rodapé explicando o termo aos falantes de português 

(FIG. 5). 

 

FIGURA 5 – Tradução de Canadian Research Facility pelo sujeito Carla 

horrifiedAmericans[01:14.524]enviou[27.620]aosCanadensesafacili

dadedeinvestigarorsultadodeumdesastre[]e[][30.775][

][]

àaoscientistasdaCanadianResearch

Facility[]daexperiência[46.504]diantede

oprojetodablindagem 

 

Sobre a tradução de Canadian Research Facility, Carla comenta: 

 

PR-CAR-4: [...] eu vi que, na verdade, se tratava de uma empresa; não era porque eles 

estavam investigando a possibilidade de alguma coisa; só vi isso lá embaixo... Na verdade eu 

li antes, mas não prestei muita atenção [...] depois que eu vi, aí eu revisei, fui voltando, 

mantendo o nome, porque já era uma coisa registrada. Sempre tentando adequar para não 

ficar muito estranho na hora de ler no português.” 

 

 No caso da tradução de horrified Americans e Canadian Research Facility, 

percebemos que o pouco desenvolvimento da subcompetência extralinguística do sujeito o 

impediu de buscar soluções mais adequadas ao contexto da tradução.  

 Essas observações também nos fizeram inferir que as representações individuais de 

Carla sobre o que é traduzir e como se realiza a tarefa de tradução (subcompetência 
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conhecimentos sobre tradução) não são claras, uma vez que suas ações durante o experimento 

se distanciam das representações sociais relevantes acerca do assunto.  

 

 

4.2.2.2 Dados relativos ao sujeito Rogério – atividade realizada em 6433 segundos 

 

 

No questionário retrospectivo, Rogério definiu tradução como sendo “[...] a conversão 

entre linguagens ou línguas”. Essa definição nos remete à representação de tradução enquanto 

retextualização, ou seja, a busca por uma nova representação; e, ao considerar a conversão 

entre diferentes linguagens, o sujeito demonstrou estar consciente da possibilidade de 

tradução entre diferentes meios (linguagens) – a tradução inter semiótica.  

Nos dados observados a partir das gravações do programa Camtasia e da tarefa 

realizada como auxílio do Translog, notamos que Rogério apresentou preocupação com a 

adequação do texto à língua de alvo. A maior parte de suas pesquisas na internet se deram, 

primeiramente, em sites de língua estrangeira, nos quais ele buscou entender as unidades de 

tradução em diferentes contextos e em contextos parecidos ao texto fonte e, posteriormente, 

realizou diversas consultas a sites de língua materna, verificando principalmente aspectos 

semânticos e gramaticais das unidades traduzidas anteriormente. 

O sujeito relatou não seguir um padrão ou ordem entre as fases de orientação, redação 

e revisão do texto, o que ficou comprovado ao verificarmos os dados do Translog: Rogério 

utilizou muitas teclas de movimentação e apagamento durante todo o processo, retornando 

diversas vezes a parágrafos já traduzidos e realizando várias pausas para refletir sobre o 

sentido/ adequação do texto. Estas pausas, em vários momentos resultaram na mudança de 

estruturas para melhor adequação do texto e em mudanças de vocábulos anteriormente 

utilizados. 

 A opção do tradutor em realizar o processo desta forma pode nos levar a inferir que: a) 

o sujeito é inseguro ao realizar seu trabalho, necessitando de revisões constantes para 

assegurar-se das opções utilizadas; b) ele se preocupa com a adequação do texto em seus 

diferentes aspectos e prefere realizar as alterações que julga necessárias tão logo as percebe. 

Diferentemente de nossas inferências, Rogério relatou durante o protocolo retrospectivo que 

sua opção não se deve à insegurança ou preocupação, ele simplesmente não se sente 

confortável traduzindo o texto de forma linear.  
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PR-ROG-1: [...] eu estou no terceiro parágrafo, eu me canso desse parágrafo, eu vou revisar 

o primeiro. Depois eu volto para o terceiro, aí eu não sei o que acontece que essa pequena 

pausa já parece que já me dá uma luz (...) meu processo é muito ‘brainstorm’[...]. 

 

 Um exemplo dessa forma de trabalho é o processo que ele realiza ao traduzir o título 

do texto: após realizar a tradução de todos os parágrafos do texto, eles os revisou, fez 

modificações e só então passou às unidades de tradução que compõem o título (vide 

APÊNDICE F). 

Durante as pausas longas ao final do processo de revisão (FIG. 7) recorrendo ao site 

google.com, ele procurou por informações contextuais para a tradução da unidade rocket 

scientist, consultando o dicionário monolíngue thefreedictionary.com, e também, o site 

wikipedia.com (enciclopédia online). No primeiro site, Rogério encontrou a definição que 

mais se adequava ao texto (cientista espacial) e, no segundo, uma definição do termo utilizada 

em economia (uma atividade profissional praticada por técnicos qualificados em auxiliar 

executivos na tomada de decisões econômicas). Rogério, então, comparou as duas 

possibilidades de tradução e revisou mais uma vez os parágrafos anteriormente traduzidos 

(FIG. 6). 

 

FIGURA 6: Tradução do título pelo sujeito Rogério (1) 

]



[31.759][ShftCtrl][ShftCtrl]

[ShftCtrl][ShftCtrl]umatiradordegfrafrangofoi[Ctrl]

[Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ct

rl][Ctrl][Shft]o[56.128][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl]

[Ctrl]n[02:36.848][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][C

trl][ShftCtrl][Shft][Shft]é[Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][

Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][ShftCtrl][ShftCtrl][Shft

][03:12.720][][01:45.848][][02:16.027][][03:05.257][][][

05:26.351][] 

 

Feito isso, retomando a tradução do título propriamente dita, ele então fez a opção pela 

tradução não literal: consultando o site wikipedia.com, Rogério decidiu citar o personagem 

Professor Pardal, personagem do desenho animado DuckTales, conhecido pelas suas 

descobertas científicas e invenções mirabolantes (FIG. 7). 

Como ele mesmo relata: 

 

PR-ROG-2: [...] o título é bem complicado. Eu resolvi mudar o título todo (...) cheguei a 

consultar algumas palavras que dessem a ideia de inteligência, mas não conseguiu o efeito 

que queria. 
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FIGURA 7: Tradução do título pelo sujeito Rogério (2) 

][][][05:26.351][]Àsvezes[02:04.443][]éprecisolidarcomum

[ShftCtrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl]

[Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl]

[Ctrl][Shft][Shft][Shft]QuaseumainvençãodoproProfessorPasr

rdal

[01:34.155][Stop] 

 

Assim, como exemplificado na tradução do título do texto, as ações realizadas por 

Rogério ao traduzir - principalmente as muitas revisões e adequações textuais feitas durante a 

tradução (revisão online) - nos levam a inferir que a representação individual do sujeito acerca 

do conceito de tradução vai ao encontro da representação social relevante de tradução como a 

busca de atribuição de semelhança interpretativa ótima entre unidades de tradução recíprocas 

(GONÇALVES, 2005). Rogério busca unidades que se assemelhem em termos de efeitos 

contextuais em ambas as línguas, como postulado por Gonçalves (2005). 

 Como comentamos anteriormente, o processo de tradução de Rogério não seguiu uma 

ordem criteriosa de realização. Ele alternou momentos de orientação e revisão online durante 

toda a tradução sem que isso, necessariamente, comprometesse a realização da tarefa, mas, ao 

mesmo tempo, fizesse com que o processo se tornasse mais longo.  

Durante a realização de toda a tarefa, o sujeito fez uso constante de teclas de 

movimentação (←↑→↓), além de utilizar muito o recurso “Ctrl←”. Embora tais recursos se 

destinem a conferir maior agilidade à navegação no texto, no caso da tradução de Rogério, 

percebemos que ele levou um tempo relativamente grande para finalizar a atividade. Tais 

dados nos fizeram retomar algumas questões do questionário prospectivo a fim de 

analisarmos melhor o perfil do tradutor. 

Verificamos que Rogério se encontra na fase inicial de sua formação. Ele relatou ter 

experiência em tradução fora do ambiente acadêmico, tendo traduzido textos do português 

para o francês durante um programa de mobilidade na França e, atualmente está envolvido em 

um projeto de tradução de uma obra do inglês para o português, com vistas a futura 

publicação, sem que essas atividades de tradução mencionadas tenham caráter profissional. 

Assim, considerando o tempo gasto na realização da tarefa, as muitas revisões 

realizadas no texto alvo e a pouca experiência em traduções fora do ambiente acadêmico, 

retomamos a hipótese anteriormente levantada de que o comportamento do sujeito possa estar 

relacionado à insegurança nas escolhas que faz para a solução dos problemas tradutórios 

encontrados. 
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Contraditoriamente, percebemos que as subcompetências instrumental e estratégica de 

Rogério destacam-se durante a realização da tarefa tradutória, chamando-nos a atenção os 

recursos que ele utiliza para resolver os problemas que encontra e a própria forma com que 

ele identifica tais problemas.  Assim, a julgar pelo tempo de realização da tarefa, parece-nos 

que o sujeito apresenta as subcompetências num nível inicial de desenvolvimento, ou seja, 

consegue utilizá-las, mas ainda de um modo não tão articulado, o que gera grande dispêndio 

de esforço e tempo. 

Ao observarmos os dados obtidos por meio dos programas Translog e Camtasia, 

verificamos que Rogério fez muitas consultas a sites na internet na busca por soluções de 

diferentes tipos – semânticas, gramaticais, pragmáticas, etc. – e sempre que uma solução era 

encontrada, ele revisava as partes do texto já traduzidas em busca de possíveis inadequações 

que a inserção da nova unidade traduzida pudesse causar ao texto.  

No questionário, o sujeito atribuiu um grande valor ao desenvolvimento dos 

conhecimentos nas línguas com as quais trabalha. Essa representação individual se manifestou 

de forma evidente em diferentes momentos da atividade prática. Para ilustrar, podemos citar a 

tradução da unidade all traveling at maximum velocity: após encontrar uma solução 

satisfatória, Rogério recorreu ao google.com para verificar a preposição adequada na 

colocação - “em velocidade máxima ou a velocidade máxima”. Da mesma forma, ao traduzir 

begged the Canidian scientists for suggetions, ele verificou a regência “implorar ajuda ou 

implorar por ajuda” no site google.com. Rogério também recorre àquele site para verificar 

como a palavra para-brisas é grafada segundo o novo acordo ortográfico brasileiro. 

 

 

4.2.3  Maior tempo de tradução x Menor tempo de tradução 

 

 

 Ao analisarmos os dados dos sujeitos que utilizaram os maiores e menores tempos 

para a realização da tarefa de tradução, foi possível observar que estes aprendizes enunciaram 

diferentes representações individuais sobre o conceito de tradução e que, em apenas dois dos 

casos (Carla e Mônica), a representação individual enunciada corresponde ao que o sujeito 

realiza na prática (QUADRO 2). 

 No quadro que se segue, temos a tabulação das informações obtidas acerca das 

representações sobre o conceito de tradução. Na primeira coluna, apresentamos as 

Representações Públicas, que foram tabuladas a partir da resposta à pergunta 12 do 
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Questionário Prospectivo (APÊNDICE D) (Como você define tradução?). Na segunda coluna, 

encontram-se as Possíveis Equivalências com as Representações Sociais Relevantes, que 

foram inferidas a partir  do contraste entre os dados do questionário,  os dados fornecidos 

pelos sujeitos durante o protocolo retrospectivo e os conceitos de tradução que foram 

selecionados a partir da literatura. Já a terceira coluna, apresenta as Representações Sociais 

Relevantes – Tarefa de Tradução, inferidas a partir da observação das respostas do 

questionário, os comentários do protocolo retrospectivo, e as ações observadas durante a 

tarefa de tradução, por meio dos dados fornecidos pelos programas Camtasia e Translog; 

contrastadas aos conceitos de tradução selecionados a partir da literatura. 

 

QUADRO 2 

Representações Públicas Individuais x Representações Sociais Relevantes 

Sujeitos com menores e maiores tempos de duração da tarefa 

 

 

Sujeitos 

 

Questionário Prospectivo 

Representações públicas 

Possíveis 

Equivalências com as 

Representações 

Sociais Relevantes 

Representações Social 

Relevante: Tarefa de 

tradução 

Carla “[...] é adaptar um determinado texto de 

determinada língua levando em 

consideração a mensagem que se deseja 

passar ao ponto que a mesma chegue na 

língua fonte [alvo] com o mesmo sentido 

da língua de saída” 

Tradução como 

processo de 

transferência 

linguística 

Tradução como 

processo de 

transferência 

linguística. 

Mônica “[...] considero tradução como um novo 

texto onde o tradutor tem por função passar 

da língua de saída para a língua de chegada 

, aproximando-se da essência/ mensagem 

do original levando em conta vários 

aspectos ao longo da tradução.” 

Tradução como 

atividade de 

retextualização 

1) tradução como 

atividade de 

retextualização; 

2) tradução como um 

processo de busca e 

atribuição de 

semelhança 

interpretativa ótima 

entre unidades de 

tradução recíprocas 

Rogério “[...] é a conversão entre linguagens ou 

línguas.” 

Tradução como 

atividade de 

retextualização 

Tradução como um 

processo de busca e 

atribuição de 

semelhança 

interpretativa ótima 

entre unidades de 

tradução recíprocas 

Sávio “[...] é a passagem da informação de um 

texto de uma língua de origem para uma 

língua de chegada com base na cultura 

além da gramática.” 

Tradução como 

processo comunicativo 

Tradução como 

transferência linguística 



59 

 

 A constatação das diferentes representações nos leva a inferir que esses sujeitos ainda 

não possuem consolidada uma representação da noção de tradução e se baseiam em diferentes 

representações sociais relevantes na tentativa de definir suas práticas.  

Sendo eles aprendizes, estando dois deles (Sávio e Mônica) na fase final e dois (Carla 

e Rogério) na fase inicial do curso de Bacharelado em Tradução, pode-se dizer que o contato 

teórico com diferentes conceitos aliado a pouca experiência prática possa ser um indício da 

necessidade futura do desenvolvimento da subcompetência conhecimentos sobre tradução. O 

desenvolvimento dessa subcompetência levará esses futuros profissionais a encontrarem 

meios mais eficazes de definirem seu objeto de estudos (e de atuação profissional), 

justificarem suas práticas e, consequentemente, encontrarem mais instrumentos teóricos e 

práticos para a solução de problemas tradutórios. 

O produto de dois tradutores (Mônica e Rogério) se mostrou mais condizente com as 

instruções recebidas para a realização da tradução - “ser inteligível a falantes brasileiros de 

língua portuguesa”. Verificou-se nos dados desses dois aprendizes a preocupação com a 

adequação do texto à língua de chegada e com a recepção dos possíveis leitores do texto.  

Também verificamos que Mônica e Rogério apresentam as subcompetências 

instrumental e estratégica desenvolvidas, utilizando diferentes recursos para a solução dos 

problemas de tradução encontrados. Observa-se, porém, que, ao contrário do que era de se 

esperar, estes sujeitos encontram-se em fases diferentes do curso de Bacharelado em 

Tradução. Possivelmente essa diferença na formação tenha influenciado na tomada de 

decisões durante atividade, o que pode ter levado Mônica a finalizar a tradução em tempo 

inferior ao de Rogério. Verifica-se que o processo de Mônica é mais organizado, sendo que os 

momentos de orientação e revisão online são mais breves e pontuais, diferentemente do 

processo de Rogério.  

Mônica também demonstra desenvolvimento das subcompetências bilíngue e 

estratégica, como observado na pausa que ela realiza para refletir sobre a diferença de 

pontuação entre o inglês e o português (FIG. 8) e, durante o processo de tradução e 

organização dos verbos do terceiro parágrafo (FIG. 9). 
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FIGURA 8 – Pausa: reflexão sobre a diferença de pontuação pelo sujeito Mônica 

naqualtodosasalcancariamal

cançariamveloxidademáxima.Aideiaésimularosacidentesfrequ

êntesdecdecolisões 

 

FIGURA 9 – Organização dos verbos do terceiro parágrafo pelo sujeito Mônica 

[]o[],[41.383]passavarápidamentepelopaineldecontrole,

quebravaoapoltrona[]oencontosdoengenheiroemdois

eessee[28.897][]embuitiasenaparede

oextremodsaaparededacabine,comoumarcolançadoporu

maflecha.  

 

Esse desenvolvimento também pode ter contribuído para maior agilidade na realização 

da tarefa.  

Assim, no caso desses dois aprendizes, pode-se dizer que a formação acadêmica teve 

influência direta nas representações individuais e sociais relevantes observadas por meio dos 

dados experimentais. 

Os sujeitos Carla e Sávio apresentaram perfis semelhantes, embora Carla esteja na fase 

inicial e Sávio na fase de conclusão do curso de Bacharelado em Tradução. Ambos os 

aprendizes desenvolveram ações na tarefa tradutória que não condiziam com as 

representações individuais enunciadas sobre o conceito de tradução. Estes sujeitos 

demonstraram pouco desenvolvimento das competências instrumental e estratégica, 

limitando-se ao uso de dicionário físico ou a um limitado número de sites (google.com e 

linguee.com na maioria das ocorrências). 

Com base nos dados analisados, pôde-se observar uma relação direta entre 

desempenho na atividade de tradução e as representações individuais dos sujeitos: aqueles 

sujeitos cujo nível comportamental coincidiu mais com as representações individuais – no 

caso Mônica e Rogério - demonstraram um maior desenvolvimento das subcompetências 

bilíngue, estratégica, instrumental e de conhecimentos de tradução.  

No entanto, verificamos que o fator tempo de realização da tarefa está relacionado à 

fase de formação dos sujeitos: a média de tempo dos sujeitos que se encontram na fase inicial 

de formação é de 4552 segundos e, a média dos que estão na fase de conclusão do 

Bacharelado é de 2801 segundos (considerando-se apenas os tempos dos 10 sujeitos que nos 

forneceram dados válidos para a pesquisa). Esses dados nos levam à suposição de que quanto 

maior exposição à teoria e prática em tradução, maior a recursividade e segurança do tradutor 

ao realizar a tarefa, o que consequentemente reflete em um menor tempo para a realização da 

tarefa. 
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Assim:  

FIGURA 10 - Relação entre representações individuais, sociais e expertise em tradução 

 

 

Entretanto, em se tratando de aprendizes de tradução, observamos um perfil bastante 

heterogêneo, o que faz com que nossas observações acerca da variável tempo de duração da 

tarefa não nos permitam apontar a existência de uma relação entre tempo e expertise/ 

competência em tradução. Temos até aqui, a partir das observações desenvolvidas, tão 

somente, alguns indícios a serem pesquisados com maior profundidade em trabalhos futuros. 

 

 

4.3    Taxa de edição 

 

 

Como enunciado no capítulo metodológico, analisaremos agora os dados dos sujeitos 

que apresentaram as menores e as maiores taxas de edição durante a realização da tarefa de 

tradução.  A taxa de edição é a relação entre teclas de apagamento x teclas de texto acionadas 

durante a tradução do texto.  

A taxa de edição, a princípio, não tem uma relação direta com a expertise em tradução, 

só indica se o sujeito corrige mais ou menos durante a tarefa, ou seja, a variável parece 

indicar, muito mais, um perfil de processamento individual. 

Dentre os valores obtidos através dos dados fornecidos pela atividade prática realizada 

no programa Translog, verificamos uma variação de 0,067 a 0,284. Nas sessões que se 

seguem, procuramos buscar indícios de representações individuais e sociais relevantes que 

possam ser inferidas a partir dessa variável ou correlacionadas a ela. 
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TABELA 5 

Taxa de Edição: valores totais e parciais 

 

  Fase de 

Orientação 

Fase de 

Redação 

 Fase de Revisão  

 

 

Sujeitos 

Tempo 

total Tempo 

Taxa 

Edição Tempo 

Taxa 

Edição Tempo 

Taxa de 

Edição 

Geral 

Carla 
7829,483 376,719 

0,203 
6776,494 

0,853 676,3 0,284 

Lílian 
3662,945 179,582 

0,108 
2677,773 

0,596 805,6 0,181 

Rogério 
6433,724 400,144 

0,060 
2556,306 

0,083 3477,3 0,067 

Sofia 

 

2935,455 

 

22,484 0,086 

 

1870,571 0,279 1042,4 0,099 

  

Maiores valores      Menores valores 

 

 

4.3.1  Menores Taxas de Edição 

 

 

4.3.1.1  Dados relativos ao sujeito Rogério – taxa de edição: 0,067 

 

 

 Rogério foi o sujeito que obteve a menor taxa de edição do texto (0,067) e, como 

comentado na análise da variável tempo de duração da tarefa, realizou a tarefa com o 

segundo maior tempo (6433 segundos). Esses dados nos levam à hipótese de que Rogério 

utilizou muitas de suas pausas durante a tradução para refletir antes de realizar a digitação do 

texto alvo ou quaisquer alterações no texto já produzido.  

 Essa hipótese pôde ser comprovada ao analisarmos os dados dos programas Translog e 

Camtasia, através dos quais constatamos que Rogério só realiza inserções e/ou alterações no 

texto depois de analisar diferentes fontes externas e de se certificar que essas alterações são 

realmente necessárias. Como ele mesmo comenta: 

 

PR-ROG-4: [...] eu sei o significado [...], mas na hora de fazer o texto, eu preciso ver todos 

os sinônimos que o dicionário me dá para eu ter noção do que eu vou achar melhor [...] às 

vezes é sutil essa diferença. E muitas palavras eu não conhecia. 
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Outro dado relevante neste aspecto é que o sujeito utilizou muitas teclas de 

movimentação, o que indica a releitura (revisão online) constante das partes já traduzidas do 

texto. Como ele mesmo afirmou, seu processo de revisão se dá concomitantemente à fase de 

redação; ou seja, ele realiza orientação e revisão online o que, a princípio, poderia nos levar a 

inferência de que Rogério procura chegar ao final da fase de redação com uma versão quase 

que acabada do texto na língua alvo. 

 No entanto, ao analisarmos as taxas de edição das fases de redação (0,060) e revisão 

(0,083), verificamos que a constante revisão online, no caso de Rogério, não significa 

necessariamente maior edição do texto na fase de redação, uma vez que, mesmo realizando a 

revisão online durante toda a tarefa, o sujeito efetua ainda mais correções na fase de revisão 

do texto. 

 Esses comportamentos, juntamente com a preocupação com a recepção/efeito do texto 

traduzido, vão ao encontro da representação social relevante de tradução como busca por 

semelhança interpretativa ótima entre unidades de tradução de duas línguas. Neste aspecto, 

um exemplo a ser citado é o comentário feito por Rogério durante o protocolo retrospectivo 

sobre a tradução do título do texto fonte: 

 

PR-ROG-5: Eu resolvi mudar o título todo [...] A sensação que eu tenho que uma tradução 

fiel, com todas as aspas aí, pediria alguma coisa como ‘às vezes’, ou ‘têm-se um cientista 

super inteligente’[...] Cheguei a ver os significados pra ele no sentido de ‘clever’, mas eu vi 

que não tinha o efeito que eu queria e ai eu resolvi mudar. 

 

E acrescenta ao final do protocolo: 

 

PR-ROG-6: O título talvez tenha me dado um pouco mais de trabalho, mas porque eu não 

estava conseguindo o efeito que eu queria. 

 

 Além disso, como descrito anteriormente, durante a tarefa de tradução, o sujeito se 

destacou pelo uso de variados recursos externos, principalmente os de internet, para a solução 

de problemas tradutórios, demonstrando desenvolvimento das subcompetências estratégica e 

instrumental. Ele fez pesquisas nos sites google.com, ibep-nacional.com.br, grammarist.com, 

thefreedictionary.com, wikipedia.com e port-didático.blogspot.com. Desses sites, o mais 

utilizado foi o google.com, no qual o sujeito não só fez pesquisas sobre as ocorrências dos 

termos que necessitava como também buscou pelos demais sites. 

 Rogério também buscou informações contextuais no site do texto fonte (FIG. 11): 
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FIGURA 11 – Consulta ao site do texto fonte pelo sujeito Rogério 

][03:12.720][][01:45.848][][02:16.027][][03:05.257][][][

05:26.351][]Àsvezes[02:04.443][]éprecisolidarcomum[S

hftCtrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ct

rl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][S

hft][Shft][Shft]QuaseumainvençãodoproProfessorPasrrdal



[01:34.155][Stop] 

 

 Nesse trecho, ele recorreu ao site do texto fonte, depois fez uma busca no google.com 

e no grammarist.com sobre a grafia da palavra online e, então, retornou ao site google.com a 

fim de pesquisar sobre a unidade rocket scientist. Então, a partir das opções apresentadas por 

esse site de busca, ele utilizou o thefreedictionary.com e a wikipedia.com para traduzir o título 

do texto.  

 Assim, podemos dizer que outro aspecto que pode ter colaborado para que Rogério 

tivesse um menor valor em sua taxa de edição foi o desenvolvimento da consciência 

pragmática (relacionada à subcompetência estratégica), que possibilitou a ele “desconfiar” das 

soluções encontradas, fazendo pesquisas mais detalhadas e, só então, realizando a digitação 

das unidades traduzidas. Esse foi o caso não só da tradução do título do texto, Sometimes it 

Does take a Rocket Scientist, mas de estruturas como shatterproof shield (terceiro parágrafo), 

cujas traduções só foram introduzidas no texto alvo após pesquisa e certeza da adequação ao 

contexto em questão. 

 

 

4.3.1.2 Dados relativos ao sujeito Sofia – taxa de edição: 0,099 

 

 

 Em seu questionário prospectivo, Sofia define tradução como sendo “a transposição do 

texto original para outra língua, sem que as ideias e os objetivos que o autor do texto original 

quis passar se percam ou sejam modificados. ”  Essa definição, a princípio parece refletir a 

representação social relevante de tradução como processo de transferência linguística, em que 

se prioriza transposição, sem que haja a perda dos objetivos (intenções) do autor do texto 

fonte. 

 Corroborando tal representação, verificarmos nos dados dos programas Translog e 

Camtasia, que a aprendiz se utilizou de vários recursos na tentativa de manter as “intenções” 

do texto fonte, considerando, para tal, as especificidades da língua alvo e da tarefa proposta.  
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Exemplos destes procedimentos são as traduções dos nomes próprios Amtrak e NASA: 

em Amtrak, Sofia consultou o site google.com e chegou ao site da empresa (amtrak.com); 

então fez a opção pela inserção de um aposto explicativo a fim de facilitar o entendimento do 

público alvo (FIG.12). 

 

FIGURA 12 -  Inserção de aposto explicativo pelo sujeito Sofia 

[][01:12.729]OsengenheirosdaAmtrak,empresaestatalferrovi

áriadosEstaudosdosUnidos, 

 

Já o termo NASA, ela optou por deixar o nome em inglês, sem explicação, mas 

grafado em letras maiúsculas, sinalizando que se tratava de uma sigla (FIG.13). Ao realizar tal 

escolha, Sofia demonstrou um certo grau de desenvolvimento da subcompetência 

extralinguística, já que a essa escolha decorreu da inferência de que a sigla NASA é de amplo 

conhecimento do público alvo.  

 

FIGURA 13 – Tradução de NASA pelo sujeito Sofia 

umaarmafoimandadaparaosengenheirosdaNasaASA. 

 

 A aprendiz não começou a tradução pelo título e justifica seu procedimento  

 

PRO-SOF-1: [...] eu começo pelo texto e sempre deixo o título pro final, tanto para 

português quanto para inglês. Eu dei uma lida nele antes pra tentar entender o que era, pra 

já ter uma noção. 

 

 Observa-se, porém, que a fase de orientação do sujeito foi de apenas 22,484 segundos 

e que as pausas longas se deram antes da tradução de unidades mais longas, o que pode ser 

um indício de orientação online, como exemplificado na figura 14, que apresenta a 

representação linear do Translog do início da tradução de Sofia. 

 

FIGURA 14 – Pausas no início do texto realizadas pelo sujeito Sofia 

[Start][]Cientistasda[01:41.627][][01:14.323]Centro

doCentrodePesquisaCanadenteseconstruirasm

íram[01:44.020]umaarmaespecificamenteparalançar[58.860]fra

ngosmortos[44.147]empárabrisasde[01:18.886]companhiasaéreaseaviõ

esajatomilitaeres.,tdoododsviajandovoand

oemvelocidademáxima.Oobjetivoperasimularapfrequência

osacincidentesfreqnuentesdecolisõescom 
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  Ao traduzir o terceiro parágrafo, ela realizou consultas principalmente nos dicionários 

físicos que foram disponibilizados. Tais consultas se destinaram ao esclarecimento de dúvidas 

sobre verbos. Nesse aspecto, Sofia relata sempre pesquisar os significados de verbos em 

dicionários, uma vez que essas palavras podem ter vários sentidos.  

PRO-SOF-2: [...] eu sempre tenho muita dificuldade com verbo, porque o verbo na hora de 

traduzir... verbo em inglês tem muito significado, então eu sempre paro no verbo e sempre 

vou olhando. 

 

PRO-SOF-3: [...] principalmente nessa parte do disparo, no terceiro parágrafo, eu fiquei 

parando várias vezes por causa dos verbos mesmo para tentar entender o que ele queria 

dizer [...]. 

 

 Ainda sobre o terceiro parágrafo, Sofia comenta ter tido outras dificuldades 

relacionadas ao vocabulário do texto fonte e estrutura do parágrafo. Ao refletir sobre a forma 

como “aconteceram” os fatos no texto, optou por uma tradução mais literal que, na percepção 

da tradutora, teria um efeito mais parecido ao do texto fonte. 

 

PRO-SOF-4: [...] foi mais vocabulário, tentei seguir a estrutura do que foi acontecendo, não 

mudei tanta coisa, foi mais questão de saber o que aquele verbo exatamente queria dizer. No 

geral [a tradução do terceiro parágrafo] foi mais literal mesmo. 

 

 Essa reflexão em particular demonstra traços de desenvolvimento das 

subcompetências bilíngue e estratégica da aprendiz: nesse aspecto, assim como propõe a 

representação social relevante de tradução como processo comunicativo, Sofia se preocupa 

com a recepção da mensagem do texto fonte na língua alvo, cambiando entre traduções 

literais e não-literais no decorrer da atividade. 

 Em relação à utilização de auxílios externos durante a tradução do terceiro parágrafo, 

ela relata: 

 

PRO-SOF-5: [...]encosto (backrest) daí eu joguei no google e eu vi pela imagem, porque eu 

não sabia o que era e eu não achei também no dicionário (físico). E os verbos eu fui olhando 

no dicionário mesmo. Teve alguma outra coisa que eu procurei no google também... Questão 

de verbo eu acho mais eficiente mesmo o dicionário... 

 

 Conforme o sujeito demonstrou durante a tarefa de tradução e deixou explicito no 

excerto acima, ela demonstra uma predileção pelo uso de dicionários físicos, embora não 

descarte e utilize sempre que necessário outros recursos de pesquisa. Dessa forma, Sofia 

demonstra o desenvolvimento da subcompetência instrumental e novamente, estratégica, uma 

vez que, quando identifica um problema de tradução combina diferentes ferramentas de 



67 

 

auxílio para chegar a uma solução satisfatória. Também apresenta indícios de conhecimento 

de componentes psicofisiológicos, ao reconhecer que, enquanto tradutora, obtém melhores 

resultados utilizando dicionários físicos.  

 O uso de diferentes ferramentas durante a escrita do texto alvo parece ter contribuído 

para que a taxa de edição de Sofia na fase de redação fosse bastante aproximada da taxa de 

edição geral (0,086 x 0,099). Assim, podemos afirmar que ela não só realizou revisões online 

como vimos nos dados acima, como também deixou para a fase de revisão propriamente dita 

correções menores e problemas que exigiam maior reflexão. 

 Foi o caso, por exemplo, da tradução do título: como afirmado pela aprendiz, ela 

sempre deixa o título para ser traduzido posteriormente a produção do texto em si. 

 

PRO-SOF-6: [...] depois, no final, minha maior dificuldade foi com o título mesmo, para 

tentar pegar essa piadinha, mas eu não sei se eu consegui... 

 

Acerca do caráter irônico do texto em relação ao título, acrescenta: 

 

PRO-SOF-7: [...]  difícil porque nem sempre a gente consegue passar do jeito [...] igual se a 

gente pegar uma piadinha, uma brincadeirinha em um texto nosso e, for traduzir pra eles, a 

gente nem sempre vai ter um equivalente assim, nem sempre vai ser entendido do mesmo 

jeito. 

 

 Nesse ponto, notamos a preocupação de Sofia em traduzir o título de forma a manter o 

mesmo sentido e efeito do texto fonte, o que nos remete novamente a representação social 

relevante de tradução como transferência linguística, especialmente semântica.  

Ao observarmos os dados dos Translog, percebemos que, apesar da tentativa de fazer 

uma tradução que visasse efeitos contextuais semelhantes aos do texto fonte, ela acaba 

optando por uma tradução quase que literal do título – “Às vezes é preciso um cientista” (FIG. 

15) omitindo apenas a tradução da palavra rocket. 

 

FIGURA 15 – Tradução do título pelo sujeito Sofia (1) 

][][02:47.071][][]saiudo[

]in[],[][01:36.272][][01:16.246][][]de[][50.441]À

svezesoscientistassãoapanhadossu

rpreendidos[27.815]atingidos[02:19.410][]

éprecisoumcientista[28.286] 

 

Assim, podemos afirmar que as representações observadas no tocante ao conceito de 

tradução inferidas a partir da tarefa de tradução realizada por Sofia vão ao encontro das 
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representações sociais relevantes ora de tradução como transferência linguística e ora de 

tradução como processo comunicativo– variando de acordo com a disponibilidade de 

estratégias e recursos encontrados pela tradutora para a solução dos problemas de tradução. 

 

 

4.3.2  Maiores Taxas de Edição 

 

 

4.3.2.1 Dados relativos ao sujeito Carla – taxa de edição: 0,284 

 

 

 Retomamos aos dados experimentais da informante Carla, dessa vez, focados no 

resultado de sua taxa de edição. Carla apresentou a maior taxa de edição (0,284) assim como 

o maior tempo de realização da tarefa. 

 No caso da taxa de edição, é interessante observarmos que, em seu protocolo 

retrospectivo, Carla enfatiza a adequação das unidades traduzidas ao contexto do texto, 

visando à recepção dos leitores na língua alvo: “adaptar determinado texto de determinada 

língua levando em consideração a mensagem que se deseja passar ao ponto que a mesma 

chegue na língua fonte [alvo] com o mesmo sentido da língua de saída. ” 

No entanto, como observado nas análises acerca da variável tempo de duração da 

tarefa, Carla não pareceu reconhecer os problemas de tradução de forma clara, o que também 

contribui para uma maior edição do texto na fase de revisão, já que sua percepção de 

“estranheza” se dá apenas ao reler o que escreveu na língua alvo. 

Podemos citar como exemplo desse comportamento a tradução da unidade Canadian 

Research Facility, para a qual ela realizou pesquisas em sites da internet e, mesmo assim, 

acabou por optar por soluções pouco eficientes: primeiramente, Carla apresenta a solução 

“cientistas canadenses investigam a facilidade de” e ao final da tradução decidiu deixar a 

unidade em língua inglesa, sem acrescentar qualquer explicação ao termo. Nesse ponto, cabe 

destacar que a subcompetência bilíngue da aprendiz aparenta estar em fase inicial de 

desenvolvimento a julgar pelo nível de proficiência em língua inglesa que ela afirma possuir – 

intermediário - e, pelo comentário: 

 

PR-CAR-1: [...] eu vi que, na verdade, se tratava de uma empresa; não era porque eles 

estavam investigando a possibilidade de alguma coisa; só vi isso lá embaixo... Na verdade eu 
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li antes, mas não prestei muita atenção [...] depois que eu vi, aí eu revisei, fui voltando, 

mantendo o nome, porque já era uma coisa registrada.  

 

 Além do desenvolvimento ainda em fase inicial da subcompetência bilíngue, 

verificamos pouco desenvolvimento da subcompetência instrumental, como quando Carla  

não reconheceu as classes gramaticais das palavras horrified Americans e acabou optando por 

não as traduzir, julgando-as como nomes próprios (FIG. 16). Assim, percebemos que ela 

recorreu a ferramentas que pouco, ou nada, lhe ajudaram a encontrar uma solução para o 

problema de tradução da unidade (google.com, theonion.com). 

 

FIGURA 16 – Tradução de horrified Amercicans pelo sujeito Carla (2) 

[02:31.381]O[41.527][][01:52.776]horrifiedAmericans[01:14.524]

enviou[27.620]aosCanadensesafacilidadedeinvestigarorsultad

odeumdesastre[]e[][30.775][][]

à 

 

Esses exemplos nos fazem perceber um distanciamento entre a representação 

individual (pública) de Carla sobre a noção de tradução, que se aproxima da representação 

social relevante de tradução como processo comunicativo, já que no nível comportamental ela 

demonstra apenas realizar a transferência linguística. 

 Acreditamos que, no caso de Carla, a pouca consciência metalinguística e contrastiva– 

lembramos que Carla atribui pouco valor ao desenvolvimento de conhecimentos em língua 

materna e considera seu nível de proficiência em língua inglesa como intermediário - fizeram 

com que ela não chegasse à compreensão efetiva do texto na língua fonte e produzisse um 

texto que pouco atendia às exigências da tarefa.  

Essa “deficiência” na consciência metalinguística e contrastiva fez com que ela não 

reconhecesse os problemas de tradução e não encontrasse recursos eficazes para solucioná-

los. Tais dados sinalizam pouco desenvolvimento das subcompetências de conhecimentos 

sobre tradução, estratégica e instrumental, resultando em uma alta taxa de edição, 

principalmente durante na fase de revisão do texto produzido (0,086). 
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4.3.2.2 Dados relativos ao sujeito Lílian – taxa de edição: 0,181 

 

 

No questionário prospectivo, Lílian definiu tradução como sendo [...] uma recriação 

de significado de um texto de uma língua fonte para uma língua alvo, definição essa que 

parece refletir a representação social relevante de tradução como atividade de retextualização, 

ou seja, uma nova representação (FREITAS; SOARES, 2012). Também encontramos indícios 

dessa representação durante o protocolo retrospectivo quando Lílian comenta: 

 

PRO-LIL-1: Considero que o texto ficou uma mistura de tradução livre e literal; nas partes 

onde eu achei que cabia uma tradução mais literal eu coloquei e nas partes que eu achei que 

não eu modifiquei. 

 

 Entretanto ao observarmos o processo de tradução da aprendiz por meio dos dados 

fornecidos pelos programas Translog e Camtasia, percebemos que a tradução livre relatada 

pela informante não aconteceu – ela se ateve às palavras e estruturas do texto fonte.  

Como exemplo de tal procedimento, podemos citar a tradução do título do texto: 

Lílian não percebeu que havia uma ligação irônica entre o título e o texto em si e, se atendo à 

estrutura e as palavras do mesmo, optou, primeiramente, pela opção Algumas vezes acontece 

um cientista de foguete. Essa primeira tradução do título se deu logo após a fase de 

orientação, sem auxílio externo (FIGURA 17).  

 

FIGURA 17 – Tradução do título pelo sujeito Lílian 

[Start][02:53.295][]

Algumasvezesacontece

umcientistafoguteuete![] 

 

Mais à frente, na fase de revisão do texto, ela retoma o título e altera a palavra 

acontece por acontecem. Sobre a tradução do título, ela afirma: 

 

PRO-LIL-2: Esse ‘it does take’ que, o ‘take’ é um verbo que abrange muitos significados, 

então eu fiquei um pouco em dúvida no que seria esse ‘does take’, ainda mais porque esse 

‘does’ tá em maiúsculo. 

 

 Aqui, o sujeito demonstrou consciência de que a marca gráfica na palavra DOES tem 

um sentido, quer provocar um efeito no leitor, mas não conseguiu identificar qual efeito é esse 

e nem replicá-lo no texto de alvo. Nesse aspecto, percebemos que Lílian tem desenvolvidas as 
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subcompetências de conhecimentos sobre tradução e bilíngue, mas não a ponto de conseguir 

utilizá-las para a solução deste problema de tradução.  

O terceiro parágrafo do texto foi a parte onde Lílian encontrou maior dificuldade: 

 

PRO-LIL-3:  [...] tive dúvida em ‘barrel’ [..] no final eu voltei e mexi de novo – ‘blasted 

through the control console, snapped the engineer’s backrest’ foi a parte que eu tive mais 

dificuldade [...]. Acho que eu consegui explicar. Utilizei o dicionário impresso 

português/inglês, o dicionário online da Michaelis, e o google – eu não utilizei o google 

tradutor, eu joguei a palavra no google e vi o que aparecia sobre ela. 

 

Essas ações puderam ser confirmadas através dos dados dos programas Camtasia e 

Translog. A FIG. 18 nos mostra que, no terceiro parágrafo, Lílian realizou 6 pausas longas 

(com mais de 1 minuto de duração), pausas estas utilizadas para consulta ao dicionário físico 

e aos sites google.com e michaelis.uol.com.br (dicionário online). 

 

FIGURA 18 – Tradução do terceiro parágrafo por Lílian 

Quandoocanhãofoidisparado,osengenheirosficaramchocados[

01:02.568]aoveremofrangoserarremesado[]s[]forado[01:58.893]

abarrica,chocar-

secomntraoescv=udoàprovade[01:09.393]

inquebrável,[02:09.652]quebrando-

oemcacos,[29.494][][][]

deixando-

oemcacos,[51.949]arruinadospelo[02:15.834][]peloteste[]

[06:12.297],romperamoemdoise

 

 

Observa-se também que a aprendiz deixa a tradução deste parágrafo incompleta e o 

retoma só na fase de revisão do texto (FIG.19). 

 

FIGURA 19 – Revisão do terceiro parágrafo por Lílian 

[02:06.522][]protetordecostasdosengenhe

iros[][][47.151]encaixaramnaoppare

detraseiradacabine,como[30.803]otirodeumasflecha[27.482][

][][][]disparadoporumarcodeflecjhas.[01:59.619][]

oscientistasosengenheir

os[][][]

ndo[]

oprotetordosengenhiros[]an

do-

o[]um[]a[]çÕ~~aoção[]uas[

]a[46.740][][] 
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 Durante essa retomada ao terceiro parágrafo, Lílian utilizou os mesmos recursos 

anteriormente descritos, com exceção de uma consulta ao site thefreedictionary.com, na qual 

buscou informações sobre a palavra backrest. 

 Verificamos que ao utilizar os sites, as buscas do sujeito se deram de forma pouco 

orientada: na maioria dos casos, ela digitava as palavras no google.com e verificava 

rapidamente as ocorrências e, quando não encontrava uma solução, buscava o auxílio do 

michaelis.uol.com.br. Entretanto, chama-nos a atenção a forma de entrada utilizada pela 

participante ao utilizar esse dicionário online: por exemplo, no caso da palavra snapped, ela 

buscou primeiramente por snapp, depois por snapped e, após retornar à leitura do texto em 

busca de orientação online, ela realizou a busca de forma correta, utilizando a grafia snap. 

Aqui, nos parece que Lílian não reconheceu a palavra como verbo, reconhecimento este que 

faria com que ela inferisse se tratar de um verbo regular (com sufixo –ed para formar o 

passado simples). 

 Dessa forma, podemos afirmar que Lílian apresenta as competências estratégica e 

instrumental pouco desenvolvidas, uma vez que ela é capaz de reconhecer os problemas de 

tradução, selecionar recursos adequados para o auxílio na solução dos mesmos, mas despende 

grande tempo e esforço na tentativa de utilizá-los de forma satisfatória. 

 A taxa de edição de Lílian foi maior na fase de revisão do texto (0,596) o que nos 

indica que ela preferiu deixar para fazer adequações e/ou alterações nessa fase da tradução. 

Essa característica também nos aponta para o fato de que ela percebeu os pontos 

problemáticos de sua redação e tentou adequá-los para a melhor recepção do leitor do texto 

alvo.   

No entanto, nem mesmo na fase de revisão da tradução verificamos tradução livre e 

nem busca por retextualização como sinalizado anteriormente pela representação pública da 

aprendiz, o que nos leva a concluir que a representação individual de tradução de Lílian 

condiz com a representação social relevante de tradução como transferência linguística, e não 

com a de tradução como atividade de retextualização como os dados a princípio nos levavam 

a inferir. 
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4.3.3  Menores taxas de edição x Maiores taxas de edição 

 

 

 Ao compararmos as representações sociais relevantes acerca do conceito de tradução 

inferidas a partir dos questionários prospectivos dos sujeitos que obtiveram as menores e 

maiores taxas de edição às representações sociais relevantes inferidas por meio dos dados da 

atividade prática realizada por esses sujeitos, verificamos que apenas no caso da participante 

Sofia houve certo grau de congruência 

Mesmo ela tendo enunciado apenas uma noção que se aproxima da definição de 

tradução como processo de transferência linguística, durante a atividade prática, notamos que 

Sofia apresentou indícios das representações sociais relevantes que definem tradução como 

processo comunicativo, processo de busca e atribuição de semelhança interpretativa ótima 

entre unidades de tradução recíprocas, recorrendo a procedimentos característicos desses 

conceitos quando conveniente para a melhor tradução do texto (QUADRO 3). Ao observamos 

os dados dos programas Translog e Camtasia e ao analisarmos as informações obtidas por 

meio do protocolo retrospectivo, notamos que Sofia buscou opções de forma consciente e 

reflexiva, realizando orientações e revisões online, se preocupando principalmente com a 

recepção do texto traduzido. Exemplo maior dessa preocupação foi a tradução do título, no 

qual observamos 3 pausas longas em que Sofia releu sua tradução em busca de possíveis 

insights para a tradução, mantendo a ligação irônica do mesmo com o restante do texto. 

 

FIGURA 20 – Tradução do título pelo sujeito Sofia (2) 

[],[][01:36.272][][01:16.246][][]de[][50.441]

Àsvezesoscientistassãoapanhadoss

urpreendidos[27.815]atingidos[02:19.410][]

éprecisoumcientista[28.286] 

 

PRO-SOF-7: [...]  difícil porque nem sempre a gente consegue passar do jeito [...] igual se a 

gente pegar uma piadinha, uma brincadeirinha em um texto nosso e, for traduzir pra eles, a 

gente nem sempre vai ter um equivalente assim, nem sempre vai ser entendido do mesmo 

jeito. 

 

 Dessa forma, Sofia demonstrou ter consciência metalinguística e pragmática, além de 

certo grau de desenvolvimento das competências estratégicas e instrumental, o que refletiu no 

valor de sua taxa de edição. 

Nos dados dos outros 3 sujeitos, verificamos que as representações enunciadas no 

questionário prospectivo não condiziam com as ações observadas no nível comportamental.  
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Buscando mais informações sobre essa aparente discrepância, pudemos notar que, no 

caso do sujeito Rogério, ele demonstrou um nível de reflexão bastante desenvolvido não só na 

identificação dos problemas de tradução, mas também na busca por soluções através dos 

recursos disponíveis, bem como a busca pela adequação do texto ao público alvo – indícios de 

desenvolvimento das subcompetências instrumental, estratégica, conhecimentos sobre 

tradução, bem como da consciência pragmática.   

Assim, podemos dizer que os dados observados no comportamento de Rogério 

convergem para uma representação social relevante – a de tradução como um processo de 

busca e atribuição de semelhança interpretativa ótima entre unidades de tradução recíprocas – 

mais elaborada do que a representação de tradução como transferência linguística, enunciada 

pelo participante em seu questionário (QUADRO 3). 

Já as participantes com maiores taxas de edição (Carla - 0,284 e Lílian – 0,181), 

utilizaram sites de forma desatenta e/ou realizaram pesquisas utilizando palavras grafadas de 

forma errada, o que levou com que elas fizessem muitas correções no texto na fase de revisão. 

Outro dado interessante é que tanto Lílian quanto Carla tiveram problemas quanto ao 

reconhecimento da classe gramatical de algumas palavras no texto. Por exemplo, Carla não 

reconheceu horrified Americans como adjetivo e substantivo comum e deixou a unidade sem 

tradução; Lílian pesquisou três vezes no mesmo dicionário a palavra snapped – snapped, 

snapp e snap– por não tê-la reconhecido como verbo regular.   

No que se refere ao conceito de tradução, a representação pública individual de Lílian 

diverge da representação social relevante observada por meio dos dados da atividade prática 

(QUADRO 3). 

 Tanto Carla como Lílian traduzem o texto literalmente, refletindo assim a 

representação social relevante de tradução como transferência linguística. 

Assim, podemos dizer que as participantes não possuem as subcompetências 

instrumental, estratégicas e bilíngue tão desenvolvidas se comparadas aos participantes com 

menores taxas de edição.  

Considerando que Mônica e Lílian se encontram na fase de conclusão do curso de 

Bacharelado em Tradução, enquanto Carla e Rogério se encontra na fase inicial de sua 

formação, podemos afirmar que a variável taxa de edição, no experimento aqui proposto não 

nos apontou características de maior ou menor expertise em tradução, como já havíamos 

salientado no início da seção.  
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QUADRO 3 

Representações Públicas Individuais x Representações Sociais Relevantes  

 Sujeitos com menores e maiores taxas de edição 

Sujeitos Questionário  Prospectivo 

Representações pública 

Possível Equivalência 

com as 

Representações 

Sociais Relevantes 

Representações Social 

Relevante: Tarefa de 

tradução 

Carla “[...] é adaptar um determinado texto de 

determinada língua levando em 

consideração a mensagem que se deseja 

passar ao ponto que a mesma chegue na 

língua fonte [alvo] com o mesmo sentido 

da língua de saída” 

Tradução como 

transferência 

linguística 

Tradução como 

transferência linguística 

Lílian “[...] é uma recriação de significado de um 

texto de uma língua fonte para uma língua 

alvo.” 

Tradução como 

processo de 

retextualização 

Tradução como 

transferência linguística 

Rogério “[...] é a conversão entre linguagens ou 

línguas.” 

Tradução como 

retextualização 

Tradução como um 

processo de busca e 

atribuição de 

semelhança 

interpretativa ótima 

entre unidades de 

tradução recíprocas 

Sofia “[...] é a transposição do texto original para 

outra língua, sem que as ideias e os 

objetivos que o autor do texto original quis 

passar se percam ou sejam modificados.” 

Tradução como 

transferência 

linguística 

1) Tradução como 

transferência linguística 

2) Tradução como 

processo comunicativo. 

 

 

4.4    Parâmetro de Durabilidade 

 

 

Como descrito no Capítulo de Metodologia, em nosso estudo, estamos propondo o 

parâmetro de durabilidade como uma das variáveis para caracterização da seleção das 

representações individuais dos sujeitos da pesquisa. O parâmetro de durabilidade é calculado 

por meio da razão entre o número de teclas de apagamento acionadas durante a fase de 

redação e o número de teclas de apagamento acionadas na fase de revisão, multiplicado pela 

razão entre o tempo dedicado à fase de revisão e o tempo dedicado à fase de redação.  Em 

nossas análises, procuramos observar se houve alguma correlação desta variável com as 

demais – tempo de duração da tarefa e taxa de edição.  
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FIGURA 21 - Parâmetro de Durabilidade 

 [Teclas de apagamento na redação]        x      [ Tempo da revisão  ] 

[Teclas de apagamento na revisão ]                 [ Tempo de redação ] 

 

Dentre os valores obtidos através dos dados fornecidos pela tarefa experimental de 

tradução realizada no programa Translog, verificamos uma variação de 0,167 a 2,657. Nas 

sessões que se seguem, procuramos buscar indícios de representações individuais e sociais 

relevantes que possam ser inferidas a partir dessa variável ou correlacionadas a ela. 

 

TABELA  6 

Parâmetro de Durabilidade (1) 

 

  Fase de 

Orientação 

Fase de Redação Fase de Revisão   

 

Sujeitos Tempo 

total Tempo 

Taxa 

Edição Tempo 

Taxa 

Edição Tempo 

Taxa de 

Edição 

Geral 

Parâmetro de 

durabilidade 

Carla 7829,483 376,719 0,203529 6776,494 0,853333 676,3 0,284 0,167 

Helena 3359,008 27,235 0,121586 1153,958 0,257218 2177,8 0,155 2,657 

Lílian 3662,945 179,582 0,108521 2677,773 0,59633 805,6 0,181 0,312 

Sofia 2935,455 22,484 0,086632 1870,571 0,27957 1042,4 0,099 2,486 

 

Maiores valores      Menores valores 

 

 

 

4.4.1  Menores Parâmetros de Durabilidade 

 

 

4.4.1.1 Dados relativos ao sujeito Carla – Parâmetro de durabilidade: 0,167 

  

 Carla foi a participante que apresentou o menor parâmetro de durabilidade textual 

(0,167), contrastando com o maior tempo de duração da tarefa (7829,483) e maior taxa de 

edição (0,284).  Esse parâmetro de durabilidade corrobora os dados das discussões das sessões 

anteriores, em que observamos que Carla demonstrou bastante insegurança em suas escolhas 

ao traduzir, recorrendo a instrumentos de pesquisa de forma quase que aleatória por não ter 
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compreendido o texto fonte e ter tido muita dificuldade na identificação dos problemas de 

tradução. 

 Verificamos que o sujeito apresentou indícios de que suas subcompetências bilíngue, 

instrumental, estratégica e de conhecimentos sobre tradução se encontram em fase inicial de 

desenvolvimento. Ou seja, ainda precisam ser aperfeiçoadas para que ela consiga utilizar os 

conhecimentos que possui de forma mais eficiente. 

 Observamos que a aprendiz despendeu bastante tempo na solução dos problemas 

encontrados, mas, por outro lado, ao verificarmos o produto da tradução, notamos que o texto 

alvo não atendia as instruções da tarefa de forma satisfatória. 

 Não temos como objetivo analisar a qualidade do produto da tarefa de tradução 

realizada pelos sujeitos desta pesquisa, mas acreditamos que, se faz necessário desenvolver 

uma observação de questões como esta, relacionadas à adequação do texto, para a validação 

do parâmetro de durabilidade que estamos propondo. 

 No caso de Carla, parece-nos que o parâmetro de durabilidade obtido retratou de 

forma quantitativa e, assim sendo, mais objetiva o pouco desenvolvimento da competência 

tradutória da aprendiz a partir da relação entre os procedimentos realizados por ela no nível 

comportamental, nos possibilitando discuti-los à luz das representações individuais (que se 

mostraram inconsistentes) e representações sociais relevantes inferidas à partir dos dados 

analisados. 

 

 

4.4.1.2 Dados relativos ao sujeito Lílian – Parâmetro de durabilidade: 0,312 

 

 

 Lílian foi um dos sujeitos que obtiveram maior taxa de edição do texto e menor 

parâmetro de durabilidade textual (0,312).  Como comentado na sessão anterior (taxa de 

edição), Lílian demonstrou ter as subcompetências bilíngue, estratégica e instrumental 

desenvolvidas, uma vez que identificou os problemas de tradução e, na maioria das vezes, 

recorreu a ferramentas adequadas para solucioná-los. Entretanto, pela forma como a utilização 

dos auxílios externos foi conduzida, percebemos que ela despendeu grande esforço cognitivo 

ao tentar entender os problemas ao mesmo tempo em que procurava soluções para os mesmos. 

 Um exemplo desse esforço cognitivo foi a tradução do título do texto: o sujeito não 

percebeu a conexão irônica entre o título e o texto em si, mesmo tendo relatado certa 
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“estranheza” em relação à estrutura do título e a grafia da palavra DOES (Sometimes it DOES 

take a Rocket Scientist!). Ela chegou a procurar possíveis significados para o verbo take no 

dicionário físico, mas acabou optando pela tradução literal do título (Às vezes acontecem um 

cientista de foguete), não alcançando do efeito irônico obtido pelo texto fonte. 

 

PRO-LIL- 1: Esse ‘it does take’ que […] o ‘take’ é um verbo que abrange muitos 

significados então eu fiquei um pouco em dúvida no que seria esse ‘does take’, ainda mais 

porque esse ‘DOES’ tá em maiúsculo. 

 

 Diante do exposto, podemos dizer que, assim como no caso da participante Carla, o 

pouco desenvolvimento das subcompetências instrumental, estratégica e bilíngue foram 

pontos determinantes para o baixo parâmetro de durabilidade textual observado nos dados de 

Lílian, se comparados aos valores dos demais sujeitos que tiveram seus dados analisados, 

refletindo novamente um padrão de competência tradutória em níveis iniciais de 

desenvolvimento. 

 

 

4.4.2  Maiores Parâmetros de Durabilidade 

 

 

4.4.2.1 Dados relativos ao sujeito Helena – Parâmetro de durabilidade: 2,657 

  

 

 Helena foi a única das participantes que não teve seus dados destacados em mais de 

uma variável – destaca-se apenas pelo valor do parâmetro de durabilidade (2,657).  

 Ao observarmos o processo de tradução da aprendiz, verificamos que não houve fase 

de orientação; a leitura do texto se deu à medida que ela ia traduzindo (orientação online). 

Outro dado interessante é que não houve pausas longas durante a fase de redação do texto – 

todas às vezes que ela encontrou um problema que necessitava de maior esforço cognitivo 

e/ou apoio externo, ela o sinalizou com um travessão (-) e continuou a tradução até o final do 

texto (FIGURA 22). 
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FIGURA 22 -  Sinalização de problemas tradutórios pelo sujeito Helena 

Quandoaarmafoidisparada.,osengenheirosficaramchocsadosqu

ando[35.857]comwenquantoagalinha-

paraforado-

,batianoescudoáaoprovadebala,destruia-

oíempedacinhos,-pelocontroledo-

,partiaoa-

poltronadosemngenheirosemdoisuase-

naparerdededofundodacabine.,comoumaflechaati

radadedeumarco. 

 

Verificamos que a maior parte destas marcações aconteceu durante a tradução do 

terceiro parágrafo do texto, sobre qual ela comenta: 

 

PRO-HEL-1: [...] naquele pedaço onde o objeto está sendo projetado, porque você tem que 

pensar em em palavras que normalmente, de uma maneira geral, são mais ou menos a mesma 

coisa [...] palavras na mesma linha assim.  

 

 PRO-HEL-2: [...] eu fui traduzindo tudo e depois eu voltei consertando.  Eu acho que na 

maioria deles (verbos) eu coloquei um traço, nas palavras que eu não tinha muita certeza, 

mas eu usei o freedictionary para procurar as palavras, para ver se elas teriam uma outra 

coisa (sentido). Eu fui fazer outras coisas e deixei essa parte pra depois. 

 

Como descrito no comentário acima, somente na fase de revisão é que encontramos 

pausas longas, destinadas a solução dos problemas anteriormente sinalizados (não só no 

terceiro parágrafo, mas em todo o texto). Durante essas pausas, Helena utilizou os sites 

google.com, para ver as imagens do que estava procurando, como foi o caso, por exemplo, das 

unidades windshield, design of the windshield, barrel e backrest; o site thefreedictionary.com, 

em busca de soluções quanto ao significado de palavras tais como strength, airbone, chicken, 

facility; e o dicionário online priberam.pt, para se certificar da grafia e colocação das palavras 

antes ou após redigi-las em português, como nos casos da palavra para-brisas, e da expressão 

às vezes. 

Helena fez a maior parte de suas correções na fase de revisão e utilizou de maneira 

pontual os instrumentos de que dispunha. Encontrou soluções satisfatórias com certa 

facilidade. Esses são indícios do desenvolvimento da subcompetência instrumental. Também 

podemos apontar indícios de desenvolvimento das subcompetências bilíngue e estratégica - 

ela utilizou as imagens fornecidas pelo site google.com para a encontrar a tradução das 

airbone fowl, hurled out of the barrel e designs of the windshields, e depois verificou se sua 

tradução era plausível nos sites thefreedictionary.com e priberam.pt. 
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Quanto ao conceito de tradução, no questionário retrospectivo, ela definiu como sendo 

Simplificar, passar de uma língua para outra; tornar claro; fazer entender. Esta 

representação individual nos remete as representações sociais relevantes de tradução como 

transferência linguística e tradução como processo comunicativo. Tendo em vista os dados 

relativos à tarefa de tradução, podemos afirmar que as ações da aprendiz variam de acordo 

com a necessidade de tradução entre processos característicos dessas duas representações 

sociais relevantes.  Um exemplo desta utilização de diferentes procedimentos foi a forma 

como Helena traduziu o título do texto:  

 

PRO-HEL-3: Eu acho que eles queriam algo engraçado né, porque eu não sei o que o cara 

que escreveu quis dizer; porque “às vezes realmente precisa ser um gênio”;, aí depois até 

pensei[...] pra quê? Pra responder essa pergunta? Não sei, em vez de colocar cientista de 

foguete eu achei que a ideia de ‘rocket scientist’ era mais de gênio; e realmente, no inglês dá 

pra usar ‘rocket scientist’ informalmente, seria uma pessoa muito inteligente.  

 

PRO-HEL-4:  eu deixei pra fazer depois de um tempo, eu não comecei a fazer por ele. A 

primeira coisa que eu fiz quando eu fui traduzir o título foi procurar rocket scientist pra ver 

se eu poderia usar de alguma outra maneira... ai só veio na minha cabeça”é preciso ser”.  

 

Nesses excertos, Helena explicita a preocupação com a relação do título com o texto 

em si e também a busca por uma tradução que obtivesse um efeito semelhante ao pretendido 

pelo texto fonte, demonstrando, novamente, desenvolvimento das subcompetências bilíngue, 

instrumental e principalmente estratégica. 

Assim, o parâmetro de durabilidade obtido por Helena também parece refletir o grau 

de desenvolvimento da competência tradutória da aprendiz que, como demostrado acima, 

destacou-se em relação aos demais analisados. 

 

  

4.4.2.2 Dados relativos ao sujeito Sofia– Parâmetro de durabilidade: 2,486 

 

 

 Os dados de Sofia foram apresentados anteriormente na sessão que discutiu os 

menores e maiores valores de taxa de edição (0,099). Agora, retomamos os dados do sujeito a 

fim de observá-los à luz do parâmetro de durabilidade.  

 Sofia obteve o segundo maior valor do parâmetro de durabilidade comparado aos 

outros 9 sujeitos que tiveram seus dados analisados. Como comentado anteriormente, 

verificamos que a aprendiz seguiu uma sequência específica de tradução (primeiro realizou a 
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tradução do texto e depois do título) e utilizou-se de ferramentas com as quais já estava 

habituada a trabalhar (principalmente os dicionários físicos e o site google.com) no intuito de 

resolver os problemas encontrados durante a tradução do texto. Tal comportamento foi 

verificado a partir dos dados dos programas Translog e Camtasia e também foi comentado por 

ela em seu protocolo retrospectivo: 

 

PRO-SOF-1: [...] eu começo pelo texto e sempre deixo o título pro final, tanto para 

português quanto para inglês. Eu dei uma lida nele antes pra tentar entender o que era, pra 

já ter uma noção. 

 

PRO-SOF-5: [...]encosto (backrest) daí eu joguei no google e eu vi pela imagem, porque eu 

não sabia o que era e eu não achei também no dicionário (físico). E os verbos eu fui olhando 

no dicionário mesmo. Teve alguma outra coisa que eu procurei no google também... Questão 

de verbo eu acho mais eficiente mesmo o dicionário... 

 

Assim, reafirmamos que Sofia apresentou indícios de desenvolvimento das 

subcompetências estratégica, instrumental, extralinguística, além de demonstrar ter 

conhecimentos relativos aos componentes psicofisiológicos necessários à atividade de 

tradução, como demonstrado não só através das soluções e comentários observados no 

terceiro parágrafo, mas também no título (FIG.15) e na tradução do termo Amtrak (FIG. 12), 

na qual a aprendiz, após consultar os sites google.com e o site da empresa Amtrak, acrescenta 

um aposto explicativo à frase. 

Destacou-se também a preocupação do sujeito com a busca de efeitos contextuais 

semelhantes aos do texto fonte quando, ao traduzir o título, percebe a conexão irônica entre o 

mesmo e o restante do texto. Embora ela não tenha conseguido fazer uma tradução que 

contemplasse tal aspecto, durante a verbalização do protocolo retrospectivo, ela explicitou 

essa percepção dos efeitos pretendidos pelo texto e demonstrou certa ‘insegurança’ quanto à 

solução de tradução encontrada. Tal reflexão nos fornece indícios de desenvolvimento da 

subcompetência estratégica e, também, da subcompetência de conhecimentos sobre tradução. 

 

PRO-SOF-6: [...] depois, no final, minha maior dificuldade foi com o título mesmo, para 

tentar pegar essa piadinha, mas eu não sei se eu consegui... 

 

 A tradução do título em si vai ao encontro da representação individual de Sofia acerca 

da tradução como transferência linguística. Além dessa representação, como dissemos, 

pudemos observar durante a tarefa de tradução processos que refletem a representação social 

relevante de tradução como processo comunicativo. O fato é que os procedimentos se 
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alternaram de forma a contemplar diferentes problemas tradutórios e refletiram as estratégias 

e recursos disponíveis no ambiente cognitivo de Sofia no momento da tradução, 

caracterizando o grau de desenvolvimento da subcompetência estratégica da aprendiz. 

Podemos então dizer que, no caso de Sofia, o parâmetro de durabilidade reflete seu 

grau de desenvolvimento da competência tradutória, desenvolvimento esse que também foi 

corroborado pela convergência entre as representações individuais do sujeito e as ações 

observadas por meio dos dados da tarefa de tradução. 

 

 

4.4.3  Menores Parâmetros de Durabilidade x Maiores Parâmetros de Durabilidade 

 

 

 Observamos que os sujeitos que apresentaram maiores e menores Parâmetros de 

Durabilidade estão divididos entre dois perfis de formação: Carla e Helena encontram-se no 

começo do Curso, enquanto Lílian e Sofia estão no final do Bacharelado em tradução. 

Entretanto, tal divisão não se mostrou relevante para análises acerca desta variável. 

Assim, Carla e Lílian, foram os sujeitos que apresentaram a competência tradutória em 

nível inicial de desenvolvimento. Destaca-se aqui que ambas as participantes encontraram 

problemas relacionados ao par linguístico e principalmente às estratégias e uso de ferramentas 

para a solução de problemas durante a tarefa de tradução. 

No caso de Lílian, encontramos ainda divergência entre a representação pública 

individual acerca do conceito de tradução (tradução como processo de retextualização) e a 

representação social relevante inferida a partir dos procedimentos realizados durante a tarefa 

de tradução (tradução como transferência linguística). 

Sofia e Helena apresentaram maiores parâmetros de durabilidade. Ao analisarmos os 

dados de ambas, verificamos o desenvolvimento das subcompetências bilíngue, instrumental, 

conhecimentos sobre tradução e principalmente estratégica, que determinaram a identificação 

dos problemas de tradução e escolha dos procedimentos e recursos a serem utilizados para 

solucioná-los. 

Deste modo, podemos dizer que, dos 4 sujeitos que tiveram seus dados destacados 

pelo parâmetro de durabilidade, aqueles que demonstraram mais indícios de desenvolvimento 

da competência tradutória, ou seja, demonstraram desenvolvimento das subcompetências 

estratégica, instrumental e bilíngue, por meio da identificação dos problemas de tradução, da 
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escolha e uso apropriados de ferramentas para solucioná-los, da reflexão acerca das diferenças 

características do par linguístico – semânticas e gramaticais - e do gênero textual, também 

apresentaram maior convergência entre as representações individuais e as ações observadas 

(QUADRO 4): menor tempo de tradução e maior parâmetro de durabilidade quando 

comparados entre si (TABELA 7). 

 

QUADRO 4 

Representações Públicas Individuais x Representações Sociais Relevantes 

Sujeitos com menores e maiores Parâmetros de Durabilidade 

 

 

Sujeitos 

 

Questionário  Prospectivo 

Representações públicas 

Possíveis 

Equivalências com as 

Representações 

Sociais Relevantes 

Representações 

Sociais Relevantes: 

Tarefa de tradução 

Carla “[...] é adaptar um determinado texto de 

determinada língua levando em 

consideração a mensagem que se deseja 

passar ao ponto que a mesma chegue na 

língua fonte [alvo] com o mesmo sentido 

da língua de saída” 

Tradução como 

processo transferência 

linguística 

Tradução como 

transferência linguística 

Helena “Simplificar, passar de uma língua para 

outra; tornar claro; fazer entender” 

1) Tradução como 

transferência 

linguística 

2) Tradução como 

processo comunicativo 

1) Tradução como 

transferência linguística 

2) Tradução como 

processo comunicativo 

Lílian “[...] é uma recriação de significado de um 

texto de uma língua fonte para uma língua 

alvo.” 

Tradução como 

processo de 

retextualização 

Tradução como 

transferência linguística 

Sofia “[...] é a transposição do texto original para 

outra língua, sem que as ideias e os 

objetivos que o autor do texto original quis 

passar se percam ou sejam modificados.” 

Tradução como 

transferência 

linguística 

1) Tradução como 

transferência 

linguística; 

2) tradução como 

processo comunicativo. 

 

TABELA 7 

Parâmetro de Durabilidade (2) 

 

 

Sujeitos Tempo total Taxa de Edição Geral Parâmetro de durabilidade 

Carla 7829,483 0,284 0,167 

Helena 3359,008 0,155 2,657 

Lílian 3662,945 0,181 0,312 

Sofia 2935,455 0,099 2,486 

 

Maiores valores      Menores valores 
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Diante do exposto, podemos afirmar que o parâmetro de durabilidade, com base no 

conceito de durabilidade proposto por Alves (2005), idealizado como uma das medidas para o 

desenvolvimento da competência tradutória dos sujeitos em nossa pesquisa, se mostrou eficaz 

não só ao apontar indícios de forma quantitativa do desenvolvimento da CT, bem como 

parece indicar, segundo os resultados e análises acima, a coerência/ convergência entre as 

ações e as representações individuais desses aprendizes. 

 No próximo capítulo apresentamos as conclusões às quais chegamos a partir das 

análises e apontamos para possíveis desdobramentos do estudo aqui desenvolvido. 
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5       CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O estudo aqui apresentado insere-se no ramo dos estudos descritivos da tradução, mais 

especificamente na sua vertente dos estudos processuais, com foco na descrição e discussão 

de aspectos da competência tradutória e sua relação com diferentes níveis de representação, 

entendidos a partir da definição de Sperber (2001).  Este surgiu da busca por um maior 

entendimento dos processos cognitivos que permeiam e permitem a busca de semelhança 

interpretativa entre estruturas e sentidos de línguas distintas, ou seja, como se dá a produção 

de sentido na atividade tradutória e como as representações estão envolvidas neste processo. 

 Procuramos buscar tal entendimento a partir identificação das representações 

individuais (cognitivas e públicas) de tradutores em formação, contrastando-as às 

representações sociais relevantes acerca da tradução e dos componentes da competência 

tradutória, selecionadas a partir de trabalhos representativos da literatura dos Estudos da 

Tradução (especialmente PACTE, 1998, 2000, 2001, 2002 e 2003); Catford (1980), Nida 

(1975), Arrojo (1986), Pagano (2000), Freitas e Soares (2012), Hurtado ALbrir (2001) e 

Gonçalves (2005). 

Utilizamos como suporte teórico a Teoria da Relevância de Sperber e Wilson (1995) e 

os trabalhos de Gonçalves (2003; 2005) nos quais o autor aplica a TR aos estudos da 

tradução. Desenvolvemos um estudo empírico-experimental no qual tradutores em formação 

responderam a um questionário prospectivo, realizaram uma tarefa de tradução e comentaram 

suas ações por meio da técnica de protocolos retrospectivos. Tal experimento nos forneceu 

subsídios para identificarmos e inferirmos representações individuais acerca do conceito de 

tradução e dos componentes da competência tradutória e discuti-las em contraste com as 

representações sociais relevantes selecionadas na literatura especializada.  As análises que 

realizamos nos permitiram chegar às seguintes conclusões: 

 

a) Perfil dos sujeitos - Por se tratarem de aprendizes que apresentam níveis bastante 

heterogêneos de competência linguística e de experiência tanto prática quanto teórica com a 

tradução, não se observaram perfis consistentemente convergentes para os sujeitos. A 

princípio, procuramos dividi-los em dois grupos: alunos em fase inicial e alunos em fase de 

conclusão do Bacharelado em Tradução (APÊNDICE G) baseando-nos no número de 

disciplinas específicas de tradução cursadas. Tal divisão não se mostrou relevante para os fins 

da pesquisa, uma vez que os sujeitos apresentavam experiências de aprendizado linguístico e 
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conhecimentos sobre ferramentas de auxílio externo para tradução bastante diversificados. 

Assim, o experimento proposto não nos permitiu determinar, de forma significativa, até que 

ponto o aprofundamento de conhecimentos teóricos sobre tradução interfere nos 

processos/procedimentos de tomada de decisão na tradução desses sujeitos e na modificação 

de algumas de suas representações acerca da tradução e da competência tradutória. 

 

b) As representações inferidas a partir dos dados dos sujeitos demonstraram ter ligação direta 

com o nível comportamental dos mesmos: por meio da análise dos dados percebemos que os 

sujeitos que realizaram procedimentos que, de alguma forma, refletiam as representações 

públicas explicitadas no questionário prospectivo apresentaram indícios de maior 

desenvolvimento das subcompetências instrumental e estratégica, uma vez que identificaram 

os problemas de tradução com maior facilidade, assim como encontraram ferramentas de 

auxílio e as utilizaram de forma mais articulada e adequada para a solução dos mesmos. Esses 

sujeitos também apresentaram maior consistência nos comentários realizados acerca do 

próprio processo de tradução durante a verbalização no protocolo retrospectivo. 

 

c) Os sujeitos que apresentaram mais indícios de desenvolvimento da Competência Tradutória 

também apresentaram maior nível de consonância e/ou congruência com as representações 

sociais relevantes que foram inferidas a partir das respostas ao questionário prospectivo. 

 

d) Tempo de duração da tarefa – a variável tempo não se mostrou relevante na busca por 

indícios de representações individuais que refletissem o desenvolvimento da Competência 

Tradutória dos aprendizes de tradução. Verificamos que aqueles sujeitos que traduziram mais 

rapidamente não demonstraram necessariamente maior nível de desenvolvimento da 

competência, levando-se em conta alguns aspectos qualitativos das traduções realizadas, 

conforme discutimos nas análises. Os dados nos levam a inferir que os sujeitos que 

apresentaram menor tempo e convergência entre as ações e as representações individuais 

apontaram mais indícios de expertise em tradução.  

 

e) Taxa de edição – em nosso experimento, a variável taxa de edição não se mostrou relevante 

na busca por características de desenvolvimento da Competência Tradutória, embora tenha 

reforçado a inferência encontrada a partir da variável tempo de duração da tarefa, de que a 

maior coincidência/congruência entre as representações dos sujeitos com maiores e menores 

taxa de edição e as ações realizadas por eles durante a tarefa de tradução (assim como a dos 
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sujeitos com maiores e menores tempo de realização da tarefa) aponta para características de 

expertise em tradução. Assim, verificamos um desempenho destacado durante a tarefa 

daqueles sujeitos que realizaram procedimentos condizentes com as representações sociais 

relevantes que seus dados nos levaram a inferir. Aqui, temos um indício de que o maior 

aprofundamento teórico e a capacidade de reflexão acerca das próprias práticas apresentaram 

reflexos no que concerne ao desempenho dos sujeitos durante a tarefa. 

 

e) Parâmetro de durabilidade – no estudo em questão, o parâmetro de durabilidade se 

mostrou uma medida promissora, buscando refletir quantitativamente um dos aspectos do 

desenvolvimento da Competência Tradutória dos sujeitos. Por meio desse parâmetro foi 

possível relacionar as variáveis tempo e taxa de edição, considerando-se as fases de redação e 

revisão da tarefa de tradução. Assim, ao compararmos os valores do parâmetro de 

durabilidade às análises realizadas acerca  do nível de coerência/convergência entre as ações e 

as representações individuais dos aprendizes, verificamos que o parâmetro se mostrou eficaz 

na constatação de que valores mais elevados tendem a estar relacionados à maturidade de 

alguns aprendizes, quando parecem traduzir de forma coerente/congruente com o que 

afirmam e pensam sobre tradução. Assim, acreditamos que o parâmetro é um meio de 

representarmos quantitativamente a relação entre competência/expertise x representações. 

Desta forma: 

 

FIGURA 23 – Parâmetro de Durabilidade (2) 

 
 

 

 

[Teclas de apagamento na redação]        x      [ Tempo da revisão  ] 

[Teclas de apagamento na revisão ]                 [ Tempo de redação ] 
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Assim, por meio das discussões apresentadas nesta pesquisa, pudemos verificar a 

correlação entre as representações individuais (cognitivas e públicas) dos tradutores em 

formação e as representações sociais relevantes e, como esta relação pode nos ajudar a 

entender o desenvolvimento da CT e, consequentemente, da expertise em tradução. 

 

FIGURA 24 – Relações entre as representações sociais, públicas e cognitivas x expertise em 

tradução 

 

 

 

 

Em relação ao desenho metodológico, a triangulação dos dados obtidos através dos 

questionários prospectivos, dos programas Translog e Camtasia e por meio da técnica de 

protocolos retrospectivos demonstraram ser fontes bastantes produtivas de informações para o 

estudo das representações cognitivas e públicas dos tradutores em formação. Observamos que 

a variedade de dados nos permitiu explorar/confrontar as inferências acerca das 

representações dos sujeitos de forma mais abrangente, tornando nossas análises mais 

consistentes.  Nesse sentido, a opção pelas três variáveis quantitativas (Tempo de Duração da 

Tarefa, Taxa de Edição e Parâmetro de Durabilidade), com a finalidade de caracterizar a 

seleção das representações individuais dos sujeitos da pesquisa, também se mostrou bastante 

eficiente, uma vez que nos permitiu verificar a (in)existência de relações entre os 

procedimentos realizados pelos sujeitos e as representações individuais e sociais relevantes. 

Acreditamos que os dados fornecidos pelos tradutores em formação durante as 

diferentes fases da pesquisa constituem uma rica fonte de dados que poderão trazer 

contribuições aos Estudos da Tradução em geral e à formação de profissionais da área, mais 

especificamente. 

Maior Expertise em Tradução 
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5.1     Possíveis desdobramentos da pesquisa 

 

 

Acreditamos que a replicação do estudo aqui apresentado com tradutores profissionais 

será de grande importância para a validação e eventual aperfeiçoamento do parâmetro de 

durabilidade aqui proposto como uma variável capaz de apontar quantitativamente indícios de 

expertise em tradução. 

 

Inicialmente, idealizamos a possibilidade das três variáveis quantitativas apresentarem 

alguma correlação significativa com a competência do tradutor. Entretanto, essa hipótese não 

se confirmou. Diante das limitações impostas pelo modelo experimental utilizado, não foi 

possível observar de forma sistemática todas as subcompências elencadas pelo modelo 

PACTE (2003) como componentes da CT. No entanto, como já ressaltado durante as análises, 

chamou-nos a atenção as subcompetência estratégica e instrumental dos sujeitos, 

principalmente no que concerne a escolha e utilização dos recursos para a solução dos 

problemas que eles encontraram durante o processo de tradução. Verificamos que a maioria 

dos aprendizes, ao identificar um problema de tradução, utilizou um número limitado de 

ferramentas de auxílio externo na busca por soluções. A maioria utilizou o site google.com 

como fonte primária de informações e os sites apresentados por este, como fontes secundárias. 

No questionário prospectivo todos os sujeitos afirmaram não utilizar software de memória de 

tradução (Trados, Dejà Vu etc.). Analisando a matriz curricular do Bacharelado em Tradução 

(ANEXO A) também não verificamos a ocorrência de disciplinas em que o foco seja a 

apresentação e utilização desse tipo de ferramenta. Neste aspecto, acreditamos que a inclusão 

do conteúdo em questão na matriz do Curso contribuiria muito para a formação de tradutores, 

uma vez que, no contexto em que vivemos, a circulação de informação é cada vez maior e 

mais rápida, o que faz com que tais recursos se tornem fundamentais para a realização de 

traduções que atendam às exigências do mercado em relação à rapidez e consistência do 

trabalho. 
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APÊNDICE A 

Termo de consentimento livre e esclarecimento 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título da Pesquisa: A Tradução Representada: Uma Análise de Questões Cognitivas e Sociais 

de Tradutores em Formação 

Pesquisadora: Débora Mendes Neto  

Orientador: Prof. Dr. José Luiz Vila Real Gonçalves 

 

Prezado(a) aluno(a):  

Você está convidado(a) a participar da pesquisa A Tradução Representada: uma análise de 

questões tradutórias a partir da relação entre representações cognitivas, públicas e sociais 

de tradutores em formação. 

 

1. Natureza da pesquisa: Esta pesquisa tem por objetivo identificar as representações 

cognitivas de tradutores em formação acerca de questões tradutórias - definição de tradução, 

competências necessárias à atividade tradutória, papel e status do tradutor e da tradução, 

discutindo-as e confrontando-as com as respectivas representações sociais e a sua congruência 

na constituição de representações públicas.  

  

2. Participantes da pesquisa: a população alvo da pesquisa são tradutores em formação. 

 

3. Envolvimento na pesquisa: sua participação na pesquisa ocorrerá através de respostas a 

um questionário prospectivo, um experimento tradutório e participação em um protocolo 

retrospectivo. Sua colaboração para o desenvolvimento desta pesquisa é totalmente 

voluntária. Você pode escolher não responder qualquer uma das perguntas apresentadas no 

questionário, bem como se negar a comentar qualquer uma das questões levantadas durante a 

aplicação do protocolo retrospectivo e poderá, a qualquer momento, desistir de participar da 

pesquisa. Seu anonimato será garantindo e as informações que fornecer não serão associadas 

ao seu nome em nenhum documento, relatório e ou artigo que resulte desta pesquisa. Você 

terá em mãos uma cópia deste termo e poderá tirar dúvidas quando necessário juntamente 

com a pesquisadora responsável pelo email deboramn@hotmail.com ou pelo celular (31) 

91801794.  
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4. Sobre os instrumentos de coleta de dados: o questionário prospectivo terá 13 questões 

(fechadas e abertas) e poderá ser respondido por email ou pessoalmente. O experimento 

tradutório será feito em no programa Translog©, instalado em um computador da própria 

universidade e terá duração entre 20 a 40 minutos. O protocolo retrospectivo será gravado 

para posterior transcrição. As questões levantadas durante a aplicação do protocolo serão 

acerca das ações realizadas durante o experimento tradutório.  

 

5. Riscos e desconforto: a participação nesta pesquisa não traz complicações legais. Os 

possíveis desconfortos gerados durante a pesquisa dizem respeito à adequação do seu tempo 

para responder ao questionário, ao protocolo e realização da atividade tradutória. Os 

procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos conforme Resolução no. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Nenhum 

dos procedimentos usados oferece riscos à sua dignidade.  

 

6. Confidencialidade: todas as informações coletadas neste estudo são estritamente 

confidenciais. Somente a pesquisadora e seu orientador, bem como membros do grupo de 

pesquisa em tradução da UFOP que desenvolvam trabalhos relacionados ao conteúdo dos 

dados terão conhecimento dos mesmos e seu anonimato será garantido como descrito no item 

3.  

 

7. Benefícios: ao colaborar com esta pesquisa você receberá um certificado de participação 

emitido pela Coordenação do Programa de Pós-graduação em Letras. Além deste benefício 

direto, esperamos que este estudo traga informações importantes sobre a formação de 

tradutores, de forma que o conhecimento que será construído a partir desta pesquisa possa 

contribuir para estreitar as relações entre alunos e professores de tradução, tradutores 

profissionais e centros de pesquisa em tradução por meio da divulgação dos resultados 

obtidos.  

 

8. Pagamento: você não terá nenhum tipo de despesa para participar desta pesquisa, bem 

como não terá qualquer tipo de remuneração por sua participação.  

 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para participar 

desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se seguem.  
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Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

 

 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, 

manifesto meu consentimento em participar da pesquisa. Declaro que recebi cópia deste termo 

de consentimento e autorizo a realização da pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste 

estudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Nome do Participante da Pesquisa 

__________________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

__________________________________________ 

Pesquisadora Débora Mendes Neto 

__________________________________________ 

Orientador Prof. Dr. José Luiz Vila Real Gonçalves 

 

 

 

 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UFOP) 

Campus Universitário – Morro do Cruzeiro 

35400-000- Ouro Preto- MG- Brasil 

Fone: (31) 3559-1368 
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APÊNDICE B 

Questionário prospectivo 

 

Nome:___________________________________________________Idade:_____________ 

E-mail:_____________________________________________________________________ 

Tel.:_______________________________________N° de matrícula:__________________ 

*(estes dados serão mantidos sob sigilo durante toda a pesquisa) 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

MESTRADO EM LETRAS: ESTUDOS DA LINGUAGEM 

 

PESQUISA: A Tradução Representada: uma análise de questões tradutórias a partir da 

relação entre representações cognitivas, públicas e sociais de tradutores em formação. 

 

Informante:_________________________________________________________________  

*(codinome a ser definido pelo pesquisador) 

 

1) Qual é sua habilitação atual? 

 (      ) Bacharelado em Tradução (      ) Licenciatura em Língua Inglesa 

 

2) Pretende cursar outra habilitação? 

(      ) Bacharelado em Tradução (      ) Licenciatura em Língua Inglesa 

 

3) Qual é seu nível de proficiência em Inglês?  

(      ) Basic 

(      ) Low intermediate 

(      ) Intermediate 

(      ) Upper intermediate 

(      ) Advanced 

(      ) Native 

 

4) Você já cursou (marcar com um X) ou está cursando (marcar com um C) alguma 

disciplina de língua inglesa? Qual/Quais? 

(      ) Língua Inglesa 1 

(      ) Língua Inglesa 2 

(   ) Língua Inglesa 3 

(      ) Língua Inglesa 4 

(   ) Língua Inglesa 5 

(   ) Língua Inglesa 6 

(   ) Língua Inglesa: Fonologia 1 

(   ) Língua Inglesa: Fonologia 2 

(   ) Introdução a Literaturas de Expressão 

Inglesa  

(      ) Língua Inglesa: Estudos Gramaticais 

1 

(   ) Língua Inglesa: Estudos Gramaticais 2

 Língua Inglesa: Compreensão e Expressão 

Oral 1 

(   ) Língua Inglesa: Compreensão e 

Expressão Oral 2 

(   ) Língua Inglesa: Leitura e Produção de 

Textos 1 

(   ) Língua Inglesa: Leitura e Produção de 

Textos 2 

(   ) Literaturas de Expressão Inglesa: 

Séculos XIX e XX 

(   ) Tópicos em Literaturas de Expressão 

Inglesa 

(   ) Gramática Contrastiva
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5) Você já teve vivência em países de Língua Inglesa? Qual/Quais? Por quanto tempo? 

___________________________________________________________________________ 

 

6) Como é desenvolvido o conhecimento cultural relativo às línguas com as quais trabalha 

(inglês/português)? Através de: 

(      ) filmes(      ) literatura(      )  intercâmbio 

(      ) disciplinas específicas. Quais? 

___________________________________________________________________________  

(      ) atividades culturais. Quais? 

___________________________________________________________________________ 

 

7) Com relação aos conhecimentos envolvendo gramática e diferenças estilísticas entre os 

diferentes gêneros textuais em língua estrangeira, como você procura desenvolvê-los? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8) Quais disciplinas de tradução você já cursou (marcar com um X) ou está cursando 

(marcar com um C)? 

 

(      ) Metodologia da Tradução 1 

(      ) Metodologia da Tradução 2 

(      ) Teoria da Tradução 1 

(      ) Teoria da Tradução 2 

(      ) Tradução de Textos Gerais 

(      ) Revisão de Textos 1 

(      ) Tradução de Textos Técnicos e 

Científicos 

(      ) Prática Supervisionada de Tradução 

(      ) Projeto de Monografia: BTR 

(      ) Monografia 1: BTR 

(      ) Monografia 2: BTR 

(      ) Versão 

(      ) Tópicos em Tradução 

(      ) Tradução de Textos Literários 

 

 

9) Quais desses recursos você costuma utilizar ao traduzir um texto? 

(      ) computadores  

(      ) dicionários, glossários, enciclopédias e outras fontes de referência eletrônicos 

(      ) dicionários, glossários, enciclopédias e outras fontes de referência impressos 

(      ) softwares de memória de tradução (Trados, Dejà Vu etc.) 

(      ) tradutores eletrônicos (Google Tradutor, Globalink etc.) 

(      ) ajuda on-line (blogs, fórum de discussões, redes de tradutores, etc.) 

 (      ) outros. Quais? -

___________________________________________________________________________ 

 

10) Quais desses conhecimentos você acredita serem necessários para  o bom desempenho da 

atividade tradutória:indique uma classificação de 0 a 5 para cada item, em que 0 significa 

desnecessário e 5 imprescindível/totalmente necessário: 

(      ) conhecimentos em língua materna?  

(      ) conhecimentos na língua estrangeira?  

(      ) conhecimentos sociolingüísticos/pragmáticos e textuais na língua materna? 

(      ) conhecimentos sociolingüísticos/pragmáticos e textuais na língua estrangeira? 

(      )  conhecimentos relacionados a processos cognitivos na tradução?  

(      ) conhecimentos relacionados a aspectos psico-fisiológicos (postura corporal, controle 

emocional, etc)?  



100 

 

(      ) outros. Especifique.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11) Qual a sua experiência como tradutor; isto é, desde quando, com que frequência e em que 

circunstâncias você tem traduzido? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

12) Como você classificaria a atividade tradutória? 

(      ) Com um caráter mais prático.(      )  Com um caráter mais teórico. 

(      ) Com um caráter abrangente, tanto prático como teórico. (      )  Outro. Especifique 

___________________________________________________________________________ 

12a) O que lhe fez chegar à tal conclusão? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

13) Como você define tradução? Essa definição mudou desde que você ingressou no Curso? 

Justifique sua resposta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

14) Você se disponibilizaria a participar do experimento prático que dará continuidade a esta 

pesquisa? 

(      )  sim                          (      ) não 

 

 

 

Muito obrigada pela colaboração! 

Débora Mendes Neto 



101 

 

APÊNDICE C 

Atividade de tradução no programa Translog© 

 

Informações sobre o experimento 

Gostaríamos que você traduzisse um pequeno texto do inglês para o português. Esta atividade 

deverá ser desenvolvida na interface do programa Translog© conforme orientações dos 

monitores do experimento.  

Para a realização da tradução, você poderá utilizar ferramentas da internet (exceto programas 

e/ou sites de tradução automática) e os dicionários impressos (inglês/inglês, inglês/português 

e português/português) que se encontram aqui disponíveis. 

Enquanto estiver realizando sua tradução, a tela do computador será monitorada/gravada pelo 

programa Camtasia Studio®. 

Caso necessite de alguma informação sobre os procedimentos, sinta-se à vontade em 

questionar os pesquisadores. 

Obrigada pela sua colaboração. 

Bom Trabalho! 
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APÊNDICE D 

Respostas dos sujeitos ao questionário prospectivo 

Sujeito 1: Camila 
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Sujeito 2: Carla 
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Sujeito 3: Carlos 
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Sujeito 4: Fabiana 
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Obs.: O sujeito nos procurou dias depois da aplicação do questionário solicitando participar 

do experimento da pesquisa 
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Sujeito 5:  Helena 
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Sujeito 6: Lílian 
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Sujeito 7:  
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Sujeito 8: Rogério 
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Sujeito 9: Sávio 

 

 



119 
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Sujeito 10: Sofia 
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APÊNDICE E 

Tabulação dos dados do Questionário Prospectivo -Questão 8 

(Quais desses recursos você costuma utilizar ao traduzir um texto?) 

 

 ITENS 

Sujeitos 1 2 3 4 5 6 7 

Camila - X - - - X - 

Carla - X - - - - - 

Carlos X X - - X - - 

Fabiana X X X - - X - 

Helena X X X - X X - 

Lílian X X - - X X - 

Mônica X X X - X X - 

Rogério X X - - X - - 

Sávio X X X - - X - 

Sofia X X X - X X - 

 

1. computadores  

2. dicionários, glossários, enciclopédias e outras fontes de referência eletrônicos 

3. dicionários, glossários, enciclopédias e outras fontes de referência impressos 

4. softwares de memória de tradução (Trados, Dejà Vu etc.) 

5. tradutores eletrônicos (Google Tradutor, Globalink etc.) 

6. ajuda on-line (blogs, fórum de discussões, redes de tradutores, etc.) 

7. outros. Quais? __________________________________________________ 
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APÊNDICE F 

Protocolos lineares obtidos através do programa Translog 

 

 

Sujeito 1: Camila 

 

[Start][][02:53.236]SicentistasquefazenmpartedoCandian

areResearchFacilityconstruiuumaarmaespecia

lisasadaem[53.152]lançarfrangosmortos[01:22.920]nopa

raára-

brisadosaviõesmilitares.,[24.209]emumavelocidadema

áxiama.A

ideiaeradimular[]eintenção[]esi

osacidentes,queocorremcomfrequencia,[01:01.988][

][01:15.790][]de[56.310][]tesde

passárosquecoloidem[][]comasaeronaves

,paratestaraforaçadopara´ára-

brisa.[32.439][]OsengenheirodeAmtrak[27.998]ficaramsabendo

da[24.949]essaarmae[43.564][]ficaramaciososparatestaro

párabrisa-

dosseusnovostrainsdealtacvelocidade.[01:14.228]A

lgunsalAposalósalgunsajustesaa

rmavfoienviadaaaosengenheirosdaNADSA.[50.608]NOme

omeomomentoqemqueatiraramofrango,osengenhe

irosficaramchorocados,[03:31.763][02:07.949][]

comoarremeso,[02:06.350]ele[27

.415]bateunoateladeproteçãpão,estrraçaõu

lou[01:30.678]empequenospefadaços,[01:18.254]arruinou

oscontroles,[01:57.480]detonou[24.831]oencostodosengenheir

osemdoduaspartese[01:02.910]cravounapar

ededacabine.COmoo,omoumafecjaha.

lecha.Horrorisados,osamericamosenviaramaoCan

adianResearchfacilityosresuklltaoffosdosdesastr

ososdoexperimento,juntocomodesenhodo

ppára-

bridasiaepefiuddiuqueosscientidstascanadenc

edesses[]sugestõesaos[].OCanadianReserch

fFacilityrespondeuemumalinha?[32.895]

comumalinhademomorando:"´De´d`Descpmongeleofran

go`´''[][][Paste]

[Paste][2

8.641]Asve"azàsÀvezesprecisa,psm

osSIMdeumcientisrtaesparcial![]C[][

25.624][]s[]s[]em[01:05.302][Stop] 
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Sujeito 2: Carla 

 

 
[Start][03:45.901][02:29.748]De

Àsvezesépreciso[01:55.238]repreenderumcientista[

01:13.332]CientistsasCanadensesinvestigamafacillidadede[01:19

.430]encorporar[53.286]sespecificamentearmasdefogo[02:34.573]aol

ançargalinhasmortasb[02:22.436][02:14.053]comob

lindagem[01:43.292]dosaviões[31.022]natrrota´araérea

militar,queestejam[30.

406]voandoemvelocidadenmáxima.Aideiaésimularafrequenciad

eacidentesecolisãoões

ê[04:27.274]com

asavesque[36.273]queestejamvoandoparatestar

aintensidadedaproteç~proteção.[02:24.687][01:

58.445]OsengenheirosdaAmtrackk[01:17.846]ouv

ouvem[01:13.496]escutam[02:11.003]ansiosos

otestesobrearmadefogonablindagemde

seusnoveos[05:02.994][]e[][]ondeeles[48.309][

]céuvelocidec[]onde[01:05.785]exatamentesedar

áa[][][]testeda[]aparitridavel

ocidade[]tir[][]deblindagem[]e

alturadocomboio.,[58.351].Adispoicsição[45.320]

feitapoelesecomoosengenheirosdaNASAenvaiaram

valançavamessesfogos.Quando

[37.592]aarmafoilançada,osengenheiros[49.137]

[03:45.832]obeservaramacolisão

[26.684]oimpacto[46.813]dagalinhacom

[37.871]galinhaatiradaparaforadabarreira,[

01:28.274]caídadentro[55.561]doesudoinquebrável,esmagad

a[57.280]eestilhaçada,[34.174]esttraragada[01:13.1

10]direto[02:11.964]nocontrole,[11:15.427][][][][][01:4

2.241]











[01:49.707]estalandoaperarteasc

ostasdoengenheiroemduase[01:24.468]cravandoelemesmo[41.731

]contraomuro[25.873]dacabana,comoum[30.199]

[02:50.283]tirodearcoeflecha[32.016].[02:31.381]O[

41.527][][01:52.776]horrifiedAmericans[01:14.524]enviou[27.620]

aosCanadensesafacilidadedeinvestigarorsultadodeumdesastre

[]e[][30.775][][]

àaoscientist

asdaCanadianResearchFacility[]daexperiência[46.504]di

antedeoprojetodablindageme[01:11.9

68]peduiuaosCientistasCanadenses[]sugestões[].O

scientistasdaCamadianResarchFacilityresponderamp

ore-

mail[02:52.182]aanotação:[54.289]descongeleagalinha".

"D''dD[]'[01:27.288]









'[]i[]daCanadianResearchFacility[
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][]

[46.726]desenvolveram[][33.660][]uma[][]

quelança[][]blindagem.

[][]r

[]esmagadaeestilhaçada,[][][]c[27.436][

][36.215]docontolre[43.210][][]olançando

[][][52.850][Stop] 
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Sujeito 3: Carlos 

 

 
[Start][02:53.426]Algumas



Asvezesprecisamosnecessitamsodecien

tistas[][]ss[]experientesScientistas

[]cC[]do[27.023]CentrocanCanadensessdeFalcil

itaçãoàPesquisainvestaramntaramumaarmaespec

íficaparaatirargalinhasmortasem[01:10.099]nosparabrisas

deaeronavescomerciaisenejat

osmilitares,todasviajandoemvelocidademáxima.aideia[

]aA[]éerasimularosaciidentesfreqyuebnts

uentesdecolisãoentre[48.036]pássarosselvag

ensearesitênciadisosparabrisasdasaeronaves.

OsengenheirosdaaAmtrak(Companhiadetremsnsdea

ltavelocidade))[]Estandunidense[])ti

veramconhecimentodaarmaeestavaminteressadosemtestarosparabri

sasdosseusnovostraensdealtavelociadade[]

[][]seus[].[02:27.931]Acordos

foramfeitoseasarmafoimandatrdaparaosengenheiros

daAmtrak(OthetextheresyasNASA,butIguessthepersonwho

tyupeditmeanttosayAmtrak)[]asy[][35.342][].

whenteQuandoaarmawaforidisparada,

osentegenheriirosestselevantaramchocado

s[][]poisasgalinhas[01:06.889]atravessaramasbarre

ira,quebrandoaososvidrosaprofvade

tirosedespedaçandosemcacos[]o[]-

[],[26.059]estourandoatravesando

asandaoacabinedecontrole,[03:20.333]dividindo

aopiniãodosengenheirosemduase[01:06.254]e

nrcravando-

senaparedetraseiradacabine.,comoumaflechaarremessada

deumarco.Osamericanoshorrorisadosenviaramos

canadenses[]a[]CentroCanasdense

deFalcilitaçãoàPes[]quisaosresultadosdesalsstrodsosd

oexperimento,juntamentecomosparaberisas

risas[01:13.535]executadoseimploraramoscientistascanadenes

sesporsugestões.OcCentroCanadesensede

FalcilitaçãoàPesquisarespondeucomumummemorandodeapenas

umalinha?::"Desgongeleconge4leleasgalinh

as"[].[][Stop] 
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Sujeito 4: Fabiana 

 

 
[Start][04:56.601]cienCientistasda[01:48.456][

][]pesPesquisade/capadiCapacidade/can

Canadenseconstruiramuma[01:34.989]armaespecificamentepara[

40.018][]lançamentode[01:14.949]frangosmortos[01:07.569]em[]

pára-

brisasdeaeronavessejatosmilitares,voandoemvelocidademáx

ima.[42.902]oobjetivo[]Oédesimuldaarosfreq

uentesincid[26.561][]aconteceimentos[]occorr/ê

ênciasdecolissõescom[47.625][][][][42.225][]aves

[][01:23.399][]paratestarafor[]resistência

dospára-

brisas.[37.671][]EngenheirosdaAmtraksouberamdessa[01:09.917][

]arma[03:41.266][]estavamansiososparatestarem

nosprára-

brisasdeseus[39.135][][]e[][02:19.570]novosepodero

sesostr[]supervelozes[]tremsnsms[].[

38.092][]n[][][]Oacordofoifetioeaarma

foimandadaparaosengenheirosdaNASa./a.A.[

]novos[]trensenovos[

][01:10.359][]quandoQaunuandoaarmaficou[01:46.10

2]dirsparou,osengenheiroficaramems[01:23.751][][

]chocadoscomoo[]frangoarremeçado[][]ss[][2

6.104][][]paraforadobarril.,[01:27.627][][01:51.131]col

idioucomoinquebrávelprotetor.,[][41.513][]quebrouem

pedaços,[]s[][][]o[][01:53.998][

][]destruiuopaineldecontrole,[01:02.182][]rompeuoencostod

osengenheirosemdoiese[01:34.546][]seprojetou

[][][][30.078]paranaparededosfundodacabine,comouma

flechaatiradadeum[51.753][]arco.[01:05.895][][]encaixou[]

[24.525][]a[43.317][]ele[][38.778][][

]OssAmericanoshorriorizadosamnmandaramosdesastrososres

ultadosdoexperiemntoentoparaa//pePesquisadeCapai

cidade?Canadense,[01:18.673][]juntocomodeosdesnhen

hosdospára-

brisaseimploraramporsegestõesparaoscientistascanadenses.AP

esquisaDdeCapacidadeCanadenserespondeuemumauúnicalinha

[]no[]beilhete/?:'Descolngeleofrango"'..'

[][][][02:39.968][]Asvezeséprescisocisoseru

mscientista[01:37.477]foquete!FC

[]g[24.063][Stop] 
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Sujeito 5: Helena 

 

 
[Start][]SCicienctistasdao

CenmtrodePesquisacaCanadensse

()(

)

CVCCanadianResearchFacility

cionstruíramumaar

maespecificamentepraparalançargalinhasmortasnos

-

deaviõesejatosmilitares,todasemnmáximavelocidade.

Aidéiaeiaéestimularsimular

osfrequentesincidentesdecolisãocomaspratestara-

dacarca[27.208][].EngenhreirosdaAmtrack



ouviramsobreaarmaeestavamansiodsoasospr

aaratestá-lana-

deseususnostrensdealtavelocidade.-

foramfeitos,eaarmafoienvidaadapaosengenheirosdaNA

SA.Quandoaarmafoidisparada.,osengenheirosficaramchocsa

dosquando[35.857]comwenquantoagalinha

-paraforado-

,batianoescudoáaoprovadebala,destruia-

oíempedacinhos,-pelocontroledo-

,partiaoa-

poltronadosemngenheirosemdoisuase-

naparerdededofundodacabine.,comoumaflechaati

radadedeumarco.[][34.932]os[Shft

]OamericanoshorrorizadosenviaramparaoCa

nadianReassdeearchFacility[]odesastrosoresula

ratadodoexperimento[][],[][][],[],junata

mentetamebntenet=texcomos

-dos-

eimploraramporsugestões.Oscanadensesdo

engenheirosdo[][][]

institutoresponderam:''Descongelemofrandoga

galinha.()[49.486][]ÁAsvezesÈ´EÉ

precisoser[55.530][][46.106][][][]centrodepesqui

sa[02:12.907][]Gênioum[]aÁÀ

[]![01:19.720][][][Shft]pára-

brisas[42.850][][57.391][]de[02:09.511][]depassageiros

[46.887][][]ospaára-

brioassas[01:51.193][][][]o[]

avesvoadoras,[]resistência[30.904][][]nops

opárabrisas[]vo[01:03.332][]Pro

vidênciasforasmtomadas[][][]mesma[][]b

oquiabertos[01:01.130][]lançáava-

se[01:47.252][]cano[37.420][]áà[]s[55.931][]

pasasvasava[][]paineklde[][28.260]

[]e[][46.623][]alojava-

se[01:16.142][]aplantadopárabrisas[31.

589][][]frangos[]o[]tal[][]ficaram[01:43.921]

[][][02:01.983]Fonte:<>http://www.guy-

sports.com/humor/urban_mithy_lighthoudse.htm

0707/12/q12[24.236][Stop] 



129 

 

Sujeito 6: Lílian 

 

 
[Start][02:53.295][]

Algumasvezesac

onteceumcientistafoguteuete![]SiCientistas[01:49.

700]emumahabilidosapesquisacanadianaconstruiram[52.390]umcanhã

oespecificamenteparalança-

loarfrangosmortos[][][][01:18.594]nop

ára-

brisade[01:37.695]linhasaéreas[][]aviõesde[]e

mi[]ajato[]militares,todosviajandoemumavelocidade

máxima.Aidéiaerasimulatrrvaincidênciafrequentedeco

lisões[02:30.259]comavestranspotadaspeloventoparatestararesi

stênciasdospára-

briasassas.[]áà[],[][][01:32.75

0]AmtrAmtrakengineersEngen

heirosouviramfalarsobreocanhãoeestavamcuriosospara

testa-lonospára-brisasdosseusnovostrênsbala-

bala.Algunsarranjosforamfeitoseumrevólvcanh

ãofoienviadoparaosengenheirosdaNASA.[01:20.011][]daAmtrak[]

[]Quandoocanhãofoidisparado,osengenheirosficaram

chocados[01:02.568]aoveremofrangoserarremesado[]s[]forado[

01:58.893]abarrica,chocar-

secomntraoescv=udoàprovade[01:09.393]

inquebrável,[02:09.652]quebrando-

oemcacos,[29.494][][][]

deixando-

oemcacos,[51.949]arruinadospelo[02:15.834][]peloteste[]

[06:12.297],romperamoemdoise

osOSaSsAmericanoshorrorisadosmandar

enviaramaosCanadenses[]ense[]C[][]

pesquisadores[]oasdesastrososresultadosdoesxxperimenmto

to,[48.208]acompanhadosdovidroinquebrávelçe[28.404

]imploraramporsugestões.OsopesquisadoresCanadensesrespo

nderamcomummemorandoon-

line:"Descongelemofrango".[50.611][]z[02:06.522][]

protetordecostasdosengenheiros[]

[][47.151]encaixaramnaopparedetraseirada

cabine,como[30.803]otirodeumasflecha[27.482][][][][

]disparadoporumarcodeflecjhas.[01:59.619][]os

cientistasosengenheiros[]

[][]ndo[]



oprotetordosengenhiros[]ando-

o[]um[]a[]çÕ~~aoção[]uas[

]a[46.740][][][38.838][][][]m[24.617][Stop] 
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Sujeito 7: Mônica 

 
[Start][][01:12.287][]Cientistasdao[34.140]C

entrodePesquisaCanadense[]()CanadianResearchFacility[])

construiuumaarmaespecíparalançasgalinhasmortasec

specíficamente"aà[51.858]pára-

brisasde[01:46.980]aviõescomerciaisemilitares.[]r[]

naqualtodosasalcancariam

alcançariamveloxidademáxima.Aideiaésimularosacidentesf

requêntesdecdecolisões

[01:16.431]comaves[]aéreo[]paratestaraforça

dospára-

brisas.EngenheirosdaAmtrakficaramsabendoosbreessaarmaeestavam

ansiososparatestaremnospaára-

brisasdeseusnovostrensdealtaelvelocidade

.[58.687]Apósnegociaçõpes,umaarmafoienviadaaosengenhei

nheirosdaNASA.[39.963]Quandoelesdispararamaamrma,osebn

nghegenheirosficaramemolhavamemchoquee

nqyuayanuantoagalinhase[34.512]ereraqlançada

foilançadado[24.086]canhão,coluiui[

]era[]diacomoescudoàpro[32.403]inquebrável,[41.

304]partiaempedaços[]o[],[41.383]passavarápidamentepelo

paineldecontrole,quebravaoapoltrona[]oencontos

doengenheiroemdoiseessee[28.897][]embuitia-

senaparedeoextremodsaaparededa

cabine,comoumarcolançadoporumaflecha.osOs[27.

740]estunidensesenviaramao[],[24.602]horrorizados,

osresultadosdesastrososdoexperimentoparaoCentrodePesquisaC

anadesnsense,u,anexandotambémosdesgins

ignsdop=aára-

brisaeimploraramaoscanadesnnsesparasugestões.

irprorOCentrodePesquisa

Canadesnnserepondeucomum[25.087]anotadeumalinha:Descongelea

gfalinha.



(CanadianResearchFaciliyuyuty



[39.058][]o[]Alguma

svezesarespostaémaissimpledo

[01:30.620]E´maissim

Émaissimplesdoqueesperaavam[][

]ram[]para[38.265][][][][]umaflecha[]um

arco[]ad[]""[25.99

2][Stop] 
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Sujeito 8: Rogério 

 

 
[Start][][06:27.254][]SCientístyaistasdaCana

dianReserarchFacilitycriaramumaarmaespecíficamenteparaarre

messarfrabngngosmosrtoscontraparaa-

brisasdeareronaves[03:16.851]copmermercuiaiaisemili

tares,todasviahanjando[55.718]emvelocidademáxima.[01:15.762]

Aideiaésimuillarosfrequentesacidentesporcolisão[03:23.210]

[Shf

t][Shft],de[Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl

][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl]comfrangosnoar,

éparatestaraforçadosretrovirsores.[ShftCtrl]para-

brisas







íi



[02:58.923][][]EngenheirosAmtrackkescutara

m[ShftCtrl]ouviramfalardaarmae[01:33.095]foramexcitadostestar

á-lanospara-

brisasdeseusnovostrensdealtaveliocoocidade.[41.

894][]da[Ctrl][01:18.529],empresadetransporteferroviáriodos

EstadosUnidos,[Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctr

l][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ct

rl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][C

trl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl]Ajustesforamfeitos,eum

aarmaestavasendoenviada

[ShftCtrl]estava[Ctrl]pa

raparaosengenheirosdaNada.[ShftCtrl]NASA,agênciaespacialno

rte-

americana[01:08.215][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl

][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl

][Ctrl][Ctrl](preparativos)





[52.271]QuandoaarmaestavaXXX,[01:04.036]osengenhe

irosdselevfanantaramchocadoscomoogfrafrango[01:40.

245]arremessadopraforado(foguete\0),[Ctrl]cano,[31.295

][Ctrl][Ctrl][Shft][Ctrl][ShftCtrl][ShftCtrl][Shft]

[Shft][Shft]nhão[01:24.805]esmagadocontra[01:27.693]o

escudobrlindado[ShftCtrl]

[Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl

][Ctrl],esmagado[Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl

][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl

][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][01:34.926][Ctrl]

[ShftCtrl]DESTRUÍDOdestruídoempedacinhyos,

[35.510]arruinado[02:13.592][][ShftCtrl]carregada[26.576

]?)[Ctrl][Ctrl](

Osam

ericanos,horrorisados[Shft][Shft][Shft][Shft]z[Shft][Shft]zados,

enviaramosresultadosdesastrosaosdoexperimentoparaoCanadianR

%eserarchRFacilçity[Shft][Ctrl][37.325],junto[C

trl][Shft].[Shft]J[Ctrl],colocaramosdesenhosdopara-

brisaseimploraramaoscientíistascanadencsesporsugfesestões.

[01:33.181][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][

Ctrl][Ctrl][ShftCtrl][ShftCtrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Paste]
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OCanadianReserarchFacilityrespondeucomummemorand

oon-

line:"Descongelemofrango".

[ShftCtrl][ShftCtrl][ShftCtrl]queviag

hamjam[Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ct

rl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][40.513][

28.967][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][ShftCtrl][ShftCtrl][Shft

]



m



[Ct

rl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][C

trl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][ShftCtrl]cano[Ctrl][Ctrl][Ctrl]

[Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl

][ShftCtrl][ShftCtrl][ShftCtrl][Shft][ShftCtrl]

fezodisparo[Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl

]devidro[46.935]contraamesadecontrole,[Ctrl][Ctrl]

[02:08.918]dividiuo[53.765]encostodosengenheirosemdois

[Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl]

[Ctrl][Ctrl][ShftCtrl][ShftCtrl][Shft][02:06.951]XXX

nnaparededetrásdacabine,comoumtirodeflechadeuma

rco.[02:44.238][][ShftCtrl]detonadona[ShftCtrl][ShftCtrl][ShftC

trl][ShftCtrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ct

rl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Sh

ft]:eleestyavacvava[ShftCtrl][ShftCtrl][ShftCtrl][Sh

ftCtrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][ShftCtr

l]dentro[ShftCtrl]atrafvésd[Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][

Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl]

[Ctrl][25.049][Shft].[Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][C

trl][Ctrl][Ctrl][Shft]D[Ctrl][Ctrl][Ctrl]dobanco[01:0

8.848]eficoucravadoi[ShftCtrl][ShftCtrl][ShftCtrl][ShftCtrl][Shf

tCtrl][ShftCtrl][ShftCtrl][ShftCtrl][ShftCtrl][Ctrl][Ctrl

][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl

][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctr

l][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][

Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl]quetinhasido[Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl

][Ctrl][ShftCtrl]Depoisque[Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][

Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl]

[Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ct

rl][Ctrl][Ctrl][ShftCtrl][ShftCtrl]passou[Ctrl][Ctrl][Ctr

l][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Sh

ft]eficou[Ctrl][Ctrl][Shft][Shft],[ShftCtrl]destrui

ndo-

o[ShftCtrl][27.158][Ctrl][Ctrl][Shft]e[Ctrl][Ctrl][Ctrl

][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Shft]Alémdisso,d[Ctrl

][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][C

trl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl]

[Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl

][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl]emdioiois[Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ct

rl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl]

[ShftCtrl]o[Ctrl][Ctrl]uma[Ctrl][ShftCtrl][ShftCtrl][ShftCtrl

][ShftCtrl][Ctrl][Shft][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Shft

Ctrl][ShftCtrl][ShftCtrl][Ctrl][Ctrl]queacertaoalvo

[Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl

][Ctrl][ShftCtrl][ShftCtrl][47.225]o´projetos[Ctrl][Ctrl][Ctrl

]sd[Ctrl][Ctrl][Ct

rl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][C
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trl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][

Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl]À

svezespeédávontadedecolocar[ShftCtrl]fazerum

[ShftCtrl][ShftCtrl][ShftCtrl][ShftCtrl][ShftCtrl][ShftCtrl

][ShftCtrl][ShftCtrl][ShftCtrl][01:04.356][Ctrl][Ctrl

][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl]a[Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][

Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctr

l][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Shft][24.261]





doengenheiro[01:08.784][ShftCtrl]maquinista[

ShftCtrl]Maquinistas[ShftCtrl]Engenheoroiros[01:47.09

2][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl]

[Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl

][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][ShftCtrl]obichomorto[

01:54.244][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl]





[31.759][ShftCtrl][ShftCtrl][ShftCtrl][S

hftCtrl]umatiradordegfrafrangofoi[Ctrl][Ctrl][Ct

rl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl]

[Shft]o[56.128][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl]n[

02:36.848][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][ShftCt

rl][Shft][Shft]é[Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl]

[Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][ShftCtrl][ShftCtrl][Shft][03:12.720

][][01:45.848][][02:16.027][][03:05.257][][][05:26.351][]

Àsvezes[02:04.443][]éprecisolidarcomum[ShftCtrl][Ctr

l][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl

][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Ctrl][Shft][Shft][Shf

t]QuaseumainvençãodoproProfessorPasrrdal

[01:34.155][S

top] 
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Sujeito 9: Sávio 

 

 
[Start][]Asvezesénecessário[01:20.264]swererumcientis

ta.ênttissta.Cientistasdo[58.752]aI

nstalaçãodeinvetigaçãoCanadensepconstruiramumaarmaespcecialm

entepara[45.447][]olançamentodegalinhasmortas[]

nospara-

brisas[]á[]deavijatosaéreosemilitares.,todos

viajandoemaltavelocidade.Aideiaeréasimulaçãodefrenquentes

incuidentesidentesdecolisãocom[01:03.070]coob

etdeobejetosaerosparatestarafors

rçadosopárpára-

brisas.EngenheirosdeAmtrakouviramfalarsobreasarm

asdarmaeestavamansiososansi

ososparatestá-lanospára-

brisasdeseusmaisnovostr~ensdeênsdealtavelocidade.

Preaparativosdfoforamfeitrooseuumaarmafoienv

iadaaosengenheirosdaNASA.Quandoaarmaédesesperarada,

foiosengenheirosficaram

impactadoscomodecomoagalinhafoiarremess

adaparaforadocano.,batendoonoinquebravelpá

ra-

brisas.,ammaaçadaesmagada[42.742]e

mpedaços[24.237],explodindodestruindoocon

soloteedecontroloe,quebrandooencostod

osengenheirosemdoise[01:00.023]cravandoasimesmanaparedepretad

acabine,comoumuoarremeçodeumaflecha.

OshamericanoshorrozrizadosmandaramOsoscien

CiCiparaaInstalaçãodeInvestigaçãoCanadenseodesa

strosoresultadodoexperimento,juntocomooprojetod

oopára-

brisas[24.699][]esboço[]e[50.869]derãoam,ao

ciênctistascanadensesumasugestão:.[36.813][]p

ediram[]xs[][59.463]sugestão;.OsCien

tistasdaInstalaçãodeInvestigaçãoCanadesnseresponderamemumasóli

nha:Descongelemagalionhanha"'

'[]paratestarem[

][]com[]contra[48.831][]ajuda[]

[Stop] 
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Sujeito 10: Sofia 

 

 

 

 
[Start][]Cientistasda[01:41.627][][01:14.323]Centro

doCentrodePesquisaCanadenteseconstruirasm

íram[01:44.020]umaarmaespecificamenteparalançar[58.860]fra

ngosmortos[44.147]empára-

brisasde[01:18.886]companhiasaéreaseaviõesajatomilitaeres.,

tdoododsviajandovoandoemvelocidademáxima.Oobj

etivoperasimularapfrequênciaosa

cincidentesfreqnuentesdecolisõescom[01:24.145]comaa

ves[][][]frequentes

duranteovoo.[][]etestaraforçadospára-

brisas[]para[][01:12.729]OsengenheirosdaAmtrak,empr

esaestatalferroviáriadosEstaudosdosUnidos,souberamdaa

rmae[59.286]ficarammuitointeressadosemtestá-

laemseusnosp-araára-

brisasdeseusnovostrenscomsuper-

velocidade.[42.029]Tomasadasasprovidênicias,umaarmafoimandada

paraosengenheirosdaNasaASA.Quandoaarmafoidispara,da,o

sengenheiros[44.631]ficaram[33.937]supresosquadndndoa

ofrango[03:06.988]foidisparadoviolentametnente,chocou-

secontraaproteçãoinquebráveleestilhaçou-

a.,[01:23.271]arruimounouamesadeocontrole[01:39.08

6],partiuoencostodoemdoisacad

ieraeiradodoengenheiroe[01:22.647]ficoucravadonaparede

dacabe,comoumafreeclahadisparadaporumarco.Osamerica

nos,[44.024]horrorizados,enviaramaoCentrodePesquisaCanadenseosr

esultadosdesastrososdoexperimento,jutntamentecomos[47.791]proj

etosdosparára-

bridsaseimploraramaoscientistascanadenesesporsugestõe.s.OC

entroDdePesquisaCanadenseenviouuumarespotstadeapenas

umalinha.:'Descongeleofrango.'[05:40.415][][02:47.071][][]

saiudo[]in[],[][

01:36.272][][01:16.246][][]de[][50.441]Àsvezesoscientistas

sãoapanhadossurpreendidos[27.815]

atingidos[02:19.410][]éprecisoumcientista

[28.286][Stop] 
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APÊNDICE G 

Perfil dos informantes segundo o número e natureza das disciplinas cursadas 

 

 

 DISCIPLINAS DE LÍNGUA INGLESA 
 

Sujeitos 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

                   

CAMILA X X X X X X X  X X  X  X     

CARLA X X X    X   X         

CARLOS X X X X X X X  X X  X       

FABIANA X X X X X X X  X X X   X     

HELENA X X X X X X X            

LÍLIAN X X X X X X X X X X    X     

MÔNICA X X X X X X X  X X    X     

ROGÉRIO X X X    X   X         

SÁVIO X X X X X X X X X X         

SOFIA X X X X X X X  X X    X     

 

 DISCIPLINAS ESPECÍFICAS DE TRADUÇÃO 

 

2
2
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

2
6
 

2
7
 

2
8
 

2
9
 

3
0
 

3
1
 

3
2
  

Experiência em Tradução 
            

CAMILA  X          A 

CARLA            A 

CARLOS           X E 

FABIANA  X X X X X     X A 

HELENA            A 

LÍLIAN  X X X  X      A 

MÔNICA  X X X X X     X A/I 

ROGÉRIO  X   X       E 

SÁVIO  X X X X X X     E 

SOFIA  X X X X X      A/I 

 

A – Experiência Acadêmica 

N – nenhuma experiência 

I – traduções informais 

E – Traduções com fins financeiros 

 

Fase inicial do curso Fase de conclusão do curso 

Camila    (11DLI / 03 DT) 

Carla       (05 DLI /  02 DT) 

Carlos     (10 DLI / 02 DT)/ Exp. em trad. simultânea 

Helena    (07 DLI / 02 DT) 

Rogério  (05 DLI / 04D T) – Exp. em trad. 

profissional 

Suzana   (08 DLI / 03 DT) 

 

Fabiana   (11 DLI / 08 DT) 

Lílian      (11 DLI / 06 DT) 

Mônica    (10 DLI / 08 DT) 

Sávio       (10 DLI / 08 DT) 

Sofia       (10 DLI / 07 DT) 
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Disciplinas de Língua Inglesa (DLI) 

 

1. Língua Inglesa 1 

2. Língua Inglesa 2 

3. Língua Inglesa 3 

4. Língua Inglesa 4 

5. Língua Inglesa 5 

6. Língua Inglesa 6 

7. Língua Inglesa: Fonologia 1 

8. Língua Inglesa: Fonologia 2 

9. Introdução a Literaturas de Expressão Inglesa  

10. Língua Inglesa: Estudos Gramaticais 1 

11. Língua Inglesa: Estudos Gramaticais 2 

12. Língua Inglesa: Compreensão e Expressão Oral 1 

13. Língua Inglesa: Compreensão e Expressão Oral 2 

14. Língua Inglesa: Leitura e Produção de Textos 1 

15. Língua Inglesa: Leitura e Produção de Textos 2 

16. Literaturas de Expressão Inglesa: Séculos XIX e XX 

17. Tópicos em Literaturas de Expressão Inglesa 

18. Gramática Contrastiva 

 

Disciplinas Específicas de Tradução (DT) 

 

19. Metodologia da Tradução 1 

20. Metodologia da Tradução 2 

21. Teoria da Tradução 1 

22. Teoria da Tradução 2 

23. Tradução de Textos Gerais 

24. Revisão de Textos 1 

25. Tradução de Textos Técnicos e Científicos 

26. Prática Supervisionada de Tradução 

27. Projeto de Monografia: BTR 

28. Monografia 1: BTR 

29. Monografia 2: BTR 

30. Versão 

31. Tópicos em Tradução 

32. Tradução de Textos Literários 
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APÊNDICE H 

Tabulação dos dados do Translog 

 
  Orientação Redação Revisão   

 

S
u

je
it

o
s 

T
em

p
o

 t
o

ta
l 

T
em

p
o
 

T
ec

la
s 

d
e 

p
ro

d
u

çã
o
 

T
ec

la
s 

d
e 

E
li

m
in

a
çã

o
 

T
a

x
a
 E

d
iç

ã
o
 

T
em

p
o
 

T
ec

la
s 

d
e 

p
ro

d
u

çã
o
 

T
ec

la
s 

d
e 

E
li

m
in

a
çã

o
 

T
a

x
a
 E

d
iç

ã
o
 

T
em

p
o
 

T
a

x
a
 d

e 

E
d

iç
ã

o
 G

er
a

l 

P
a

râ
m

et
ro

 

d
e 

d
u

ra
b

il
id

a
d

e 

Camila 2928 1,965 1241 163 0,131 2480 77 36 0,467 446 0,150 0,813 

Carla 7829 376,719 1587 323 0,203 6776 225 192 0,853 676 0,284 0,167 

Carlos 2213 173,426 1721 226 0,131 1997 6 2 0,333 41 0,132 2,371 

Fabiana 3907 297,045 1318 132 0,100 3260 55 11 0,2 350 0,104 1,290 

Helena 3359 27,235 1135 138 0,121 1153 381 98 0,257 2177 0,155 2,657 

Lílian 3662 179,582 1244 135 0,108 2677 218 130 0,596 805 0,181 0,312 

Mônica 1894 79,149 1320 140 0,106 1404 148 88 0,594 411 0,155 0,465 

Rogério 6433 400,144 1265 76 0,060 2556 598 50 0,083 3477 0,067 2,067 

Sávio 1605 10,74 1390 171 0,123 1457 30 12 0,4 137 0,128 1,341 

Sofia 2935 22,484 1339 116 0,086 1870 93 26 0,279 104 0,099 2,486 
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APÊNDICE I 

Representações acerca do conceito de tradução (continua) 

 

Sujeitos Questionário  Prospectivo 

Representações pública 

Possíveis 

Equivalências com as 

Representações 

Sociais Relevantes 

Representações Social 

Relevante: Tarefa de 

tradução 

Carla “[...] é adaptar um determinado texto de 

determinada língua levando em 

consideração a mensagem que se deseja 

passar ao ponto que a mesma chegue na 

língua fonte [alvo] com o mesmo sentido 

da língua de saída” 

Tradução como 

processo comunicativo 

Tradução como 

transferência linguística 

Helena “Simplificar, passar de uma língua para 

outra; tornar claro; fazer entender” 

1) Tradução como 

transferência 

linguística 

2) Tradução como 

processo comunicativo 

 

Lílian “[...] é uma recriação de significado de um 

texto de uma língua fonte para uma língua 

alvo.” 

Tradução como 

processo de 

retextualização 

Tradução como 

transferência linguística 

Mônica “[...] considero tradução como um novo 

texto onde o tradutor tem por função passar 

da língua de saída para a língua de chegada 

, aproximando-se da essência/ mensagem 

do original levando em conta vários 

aspectos ao longo da tradução.” 

Tradução como 

atividade de 

retextualização 

1) tradução como 

atividade de 

retextualização; 

2) tradução como um 

processo de busca e 

atribuição de 

semelhança 

interpretativa ótima 

entre unidades de 

tradução recíprocas 

Rogério “[...] é a conversão entre linguagens ou 

línguas.” 

Tradução como 

retextualização 

Tradução como um 

processo de busca e 

atribuição de 

semelhança 

interpretativa ótima 

entre unidades de 

tradução recíprocas 

Sávio “[...] é a passagem da informação de um 

texto de uma língua de origem para uma 

língua de chegada com base na cultura 

além da gramática.” 

 

 

Tradução como 

processo comunicativo 

Tradução como 

transferência linguística 
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Sofia “[...] é a transposição do texto original para 

outra língua, sem que as ideias e os 

objetivos que o autor do texto original quis 

passar se percam ou sejam modificados.” 

Tradução como 

transferência 

linguístca 

1) Tradução como 

transferência 

linguística; 

2) tradução como 

processo comunicativo. 

(conclusão) 
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ANEXO A 

 

Matriz curricular do Bacharelado em Tradução 

Currículo 4 – Matriz Curricular 2013/1 
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ANEXO B  

Matriz curricular do Curso de Letras – Licenciatura em Língua Inglesa 

Currículo 4 – Matriz Curricular 2013/1 
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ANEXO C 

Atividade de tradução no programa Translog© 

 

 

Texto do Experimento 

 

Texto-fonte para tradução direta 

Inglês-Português 

 

Sometimes it DOES take a Rocket Scientist! 

 

Scientists at the Canadian Research Facility built a gun specifically to launch dead chickens at 

the windshields of airliners and military jets, all travelling at maximum velocity. The idea is 

to simulate the frequent incidents of collisions with airborne fowl to test the strength of the 

windshields. 

Amtrak engineers heard about the gun and were eager to test it on the windshields of their 

new high speed trains.  Arrangements were made, and a gun was sent to the NASA engineers. 

When the gun was fired, the engineers stood shocked as the chicken hurled out of the barrel, 

crashed into the shatterproof shield, smashed it to smithereens, blasted through the control 

console, snapped the engineer's backrest in two and embedded itself in the back wall of the 

cabin, like an arrow shot from a bow. 

The horrified Americans sent the Canadian Research Facility the disastrous results of the 

experiment, along with the designs of the windshield and begged the Canadian scientists for 

suggestions. 

The Canadian Research Facility responded with a one-line memo:  

'Defrost the chicken.' 

 

(In: <http://www.guy-sports.com/humor/urban_myth/urban_myth_lighthouse.htm>, 07/12/12) 

http://www.guy-sports.com/humor/urban_myth/urban_myth_lighthouse.htm

