
 

 

Tradução Automática – É o fim da Profissão de Tradutor? 

Que a tecnologia vem avançando e mudando nosso cotidiano de maneira drástica, não 

podemos negar. Desde a Revolução Industrial, presenciamos o surgimento e extinção de 

diversas funções e profissões. Com tantos programas de tradução automática e fones 

milagrosos como os Google Pixel Buds – que prometem traduzir tudo instantaneamente – será 

o fim da profissão de tradutor? 

Vale iniciarmos nosso artigo enaltecendo o papel da tecnologia a serviço do tradutor. 

Hoje contamos com ferramentas eletrônicas de tradução que são muito bem-vindas, pois 

facilitam o processo tradutório. Elas são conhecidas como CAT Tools: Computer Assisted 

Translation Tools (Tradução Assistida por Computador) e integram diversos recursos: 

gerenciamento de informações, busca de terminologia, pesquisa de contexto, análise de textos 

e de bases de dados, entre outros. Mas não se engane: uma ferramenta eletrônica nada tem a 

ver com um programa de tradução automática.  

Uma ferramenta é um dispositivo auxiliar que facilita o trabalho de alguém, mas que 

não trabalha sozinho, não podendo, portanto, ser considerado o autor de trabalhos feitos por 

quem o utiliza. Uma ferramenta eletrônica é um programa de computador (ou um conjunto de 

programas) que auxilia, agiliza, facilita e torna mais viável o trabalho de alguém que executa 

tarefas intelectuais, funcionando apenas sob o comando de um indivíduo, que define como e 

quando vai precisar que a ferramenta atue. 

Assim, podemos colocar os conceitos de “ferramenta” e de “automaticidade” em lados 

opostos. Diferentemente da ferramenta, que não trabalha sozinha, o programa automático faz 

o trabalho para quem aciona seu funcionamento.  

É ilusão pensar que programas automáticos são totalmente capazes de substituir seres 

humanos em qualquer instância. No caso do processo tradutório, novas palavras e expressões 

são incorporadas diariamente a todos os idiomas, das quais, muitas carregam mais de um único 

significado, que deve ser levado em conta para que haja boa comunicação. Os idiomas não se 

diferenciam apenas pelo seu vocabulário, mas também pela sua estrutura, que deve ser 

considerada para que o texto de chegada faça sentido e seja agradável ao leitor. Além do mais, 

todo idioma tem palavras que não possuem traduções exatamente correspondentes nos 

demais, e exigem que o tradutor pondere sobre a substituição mais adequada a cada contexto. 

Por isso, fica a recomendação: tradutores automáticos como o Google Translate podem 

ser úteis para trazer uma noção superficial do conteúdo de um texto em idioma estrangeiro, e 

não devem ser utilizados para fins profissionais. Podemos dizer o mesmo sobre os Google Pixel 

Buds que, apesar de serem anunciados como revolucionários, funcionam usando a mesma 

tecnologia do Google Translate. Pode ser que sejam úteis dentro de uma linguagem controlada, 

na qual o falante tenha uma pronúncia clara, pausada e sem sotaque carregado, tratando de 

assuntos simples e triviais. 

É verdade que a tecnologia dos tradutores automáticos vem avançando, mas eles ainda 

não são capazes de traduzir perfeitamente – ou de maneira minimamente aceitável – conversas 

e textos um pouco mais sofisticados ou que tratem de temas mais técnicos e específicos. Por 

mais que estes dispositivos se aperfeiçoem, dificilmente substituirão o conhecimento e 

discernimento dos humanos. Assim, a tradução automática não representa qualquer ameaça 

para os bons profissionais que trabalha com tradução e interpretação. 


