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A TRADUQAO AUTOMATICA: A BABEL
CONQUISTADA?

Muriel Vasconcellos

r. Que bicho 6 este?

Traduzir a m6quina? "Imposs(vel!" dizem alguns. Ou entSo: "Nos-
sos problemas est6o resolvidos! A Babel est6 conquistada". Na reali-
dade, a Babel est6 longe de ter sido conquistada, mas hoje em dia
estamos vendo progressos cada vez maiores na tecnologia da tradugSo
autom6tica (t.e), que desde 1963 est6 sendo usada em diferentes partes
do mundo.

t.t. Conceito

Com razilo, nos perguntamos: "Que bicho 6 este, a 'traduESo
autom6tica'?". A definigSo mais comum €: a tradugd.o gerada por
computado\ com ou sem interfer€ncia humana (Hutchins tl88a: 227,

Lawson 1988: i06) - isto em contraste com a traduEdo feita por seres

humanos para a qual se emprega o aux(lio do computador. Quando a

TA se vale de intervengSo humana, usa-se em inglds a sigla HAMT
(human-aided machine translation). A forma recfproca, MAHT (-u-
chine-aided humam translation), se refere i tradugdo humana tradi-
cional usando processamento de texto e bancos de dados
terminol6gicos. n de se notar que, apesar de estes auxilios constitui-
rem a definigdo da uaHr, eles podem ser empregados na revisdo da
TA tamb6m. E a TA fica ainda mais eficaz quando integrada com a

editoragdo eletrdnica (desktop publishing) e os outros recursos da
tecnologia eletrdnica.
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Reconhecendo, ent6o, que trata-se de um produto gerado pelo
computador, logo queremos saber: "Como 6 poss(vel? Ser6 que uma
mdquina 6 capaz de traduzir? Como 6 que funciona este neg6cio?". Na
verdade, nio 6 grande mist6rio. S5o tr€s os elementos que entram em
jogo: o texto de entrada, o(s) dicion6rio(s) eletr6nico(s) residindo
permanentemente no computador e o programa que executa a l6gica,
ou algorftmo. O texto de entrada tem que estar em forma 'legivel' pelo
computador, quer dizer gravado em fita ou disco magn€tico (ou
susceptivel de leitura 6tica (ocn) quando esta tecnologia 6 dispon(-
vel). Ap6s o texto ter dado entrada no computador, o primeiro m6dulo
do programa confere as palavras do texto com o diciondrio eletrdnico

- um arquivo alfab6tico de registros correspondendo is palavras da
lingua, ou de uma sublinguagem. Uma por uma, se comparam as

palavras: para cada par encontrado no dicion6rio, encontra-se, no seu

registro completo, os c6digos indicando as funE6es possiveis desta
palavra, suas caracter(sticas sint6ticas e semdnticas, sua relaESo com
outras palavras que ocorrem em combinagSo com ela e, dependendo
de toda esta informagSo, tem-se ou a tradugio apropriada ou um
(ndice levando a um diciondrio separado. A informagdo obtida do
dicion6rio 6 copiada numa 6rea provis6ria e a m6quina comega a
aplicar a sua l6gica.

E esta l6gica que determina a sofisticagdo lingtiistica e computa-
cional do sistema. Em geral, estd dividida em tr0s componentes: a

an6lise, a transfer€ncia e a sintese (ou geraESo) da tradugio. H6
sistemas, todos ainda em desenvolvimento, que, no lugar do compo-
nente de transfer€ncia, t€m um nfcleo de conhecimento lingiiistico
universal, chamado inter-ltngua. A iddia 6 de reduzir os aspectos de
ani{lise e sfntese que s6o especfficos para as. diferentes linguas e assim
facilitar a traduEso de 'muitas para muitas".

A viabilidade da TA, apesar dos avangos tecnol6gicos depende,
no entanto, de vdrios fatores: a definigio do objetivo, o n(vel e a forma
de poss(vel intervengio humana, o tipo de texto, as necessidades do
consumidor final, o ambiente em que ela est6 instalada e. naturalmen-
te, o custo.

1 Encontram-se explicaqOes do processo de TA em Macdonald 1979, Hutchins 1986 e
Lrhrberger & Bourbeau 1988, com descrig6es dos sistemas especificos em King 1987.
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L2. Objetivo

Nos primeiros anos da hist6ria da TA, pensava-se que, com
pesquisas suficientes, um dia seria possfvel produzir uma tradugio de
alta qualidade sem nenhuma intervengdo humana. Invocava-se entSo
muito a expressio FAHQT (fully automatic high-quality translation).
Embora os produtos dos sistemas primitivos estivessem longe do
objetivo sonhado, com o desenvolvimento dos dicion6rios eletr6nicos
e da l6gica correspondente, a qualidade deles foi melhorando e

chegou a ser adequada para textos informativos. Mas estes produtos
ainda estavam longe do ideal da neuer, o qual ia sendo abandonado
em favor de solug6es que se valiam da intervenEio humana em vi4rias
formas - quer dizer, a HAMT.

1.3. Tipos de intervengdo humana

56o trOs os possiveis pontos de interferOncia humana no proces-
so: antes, durante ou depois.

t. Apr6-revisdo (pre-editing) 6 de dois tipos. No primeiro, o texto
de entrada 6 revisado com a id6ia de submet€-lo ao processo autom6-
tico. A grande desvantagem 6 que 6 dif(cil antecipar quais s5o as

estruturas e palavras que v6o ser ambfguas para a mdquina. Em
conseqii0ncia, este tipo de pr6-revis6o n6o tem tido grande aceitagdo.
Contudo, a situagio est6 comegando a mudar com a introduEio de
programas autom6ticos tais como o sMART Expert Editor (Smart 1988,

Walraff tess) e Critique (Lippmann 1e86, Walraff le88). Estes progra-
mas reconhecem certas ambigiiidades no texto de entrada e alertam o
pr6-revisor humano, eue tem a possibilidade de introduzir modifica-
g6es antes do texto ser mandado d fase de traduEio.

No segundo tipo de prd-revisdo, escreve-se um texto de entrada
especialmente para a m6quina. Pode ser uma versdo de um texto jd
existente, como no caso de TITUS II (Ananiadou rsgz: 1871; 3.2.4 infra),
ou pode ser um texto totalmente novo, redigido desde o comeEo de
acordo com regras e vocabuldrio preestabelecidos. Esta frltima solu-
Edo 6 vantajosa para a documentaEio que vai aparecer traduzida em
vdrias lfnguas - por exemplo, manuais t6cnicos para produtos que se
exportam para o exterior. A figura 1AlB (ver ap€ndice) mostra um
texto redigido em inglds restritivo, o chamado McE (Multinacional
Customized English) desenvolvido pela Xerox (Ruffino & DeMauro
1986), e sua tradugSo para portugu0s usando o sistema SYSTRaN (ver
3.1). O texto em portugu0s, embora j6 apareEa com as ilustraE6es
correspondentes, ainda n6o passou pela p1s-revisdo (Russo 1988).
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z. Na revisdo interattva (interactive editing), o computador apela
ao usudrio humano durante o processo de tradug6o para resolver as
ambigiiidades identificadas pelo programa. Apresenta v6rias alterna-
tivas entre as quais o editor escolhe a mais apropriada. Este modo
pode oferecer vantagens para a tradugio de l(nguas flexionadas, jd que
o editor pode tomar uma decisio antes da lfngua-alvo ser sintetizada
pelo computador. Assim, a concordAncia se gera automaticamente.
Nos outros tipos de revis6o, as modificag6es s6o feitas depois de
terminado o processo automdtico, o que is vezes imp6e uma sdrie de
ajustes flexionais. Como complemento i revisdo interativa, depen-
dendo da finalidade da tradugio, 6 possivel dar ao produto resultante
umap6s-revisdo. Neste caso, o tempo gasto nas duas revis6es encarece
o processo, is vezes excessivamente. O primeiro sistema interativo foi
o cULT, implementado em rs76. O primeiro sistema interativo no
mercado comercial foi o Transactive, de ALp Systems (Weaver 1988),

que foi langado em 1982. Ultimamente este modo parece estar ganhan-
do maior aceitagio (Hutchins 1e8sb) e estd em desenvolvimento (por
exemplo, Tomita 1986, Ben-Ari et al. uas).

3. A p6s-revisao (postediting) 6 a alternativa mais usada. O
revisor, que geralmente 6 tradutor profissional, corrige o produto da
m6quina depois de terminada toda a parte autom6tica. Esta tarefa 6
muito mais eficiente quando se trabalha diretamente na tela e usa-se
processamento de texto (Vasconcellos tl8o, 1981a,1987b, McElhaney &
Vasconcellos tlas). A outra opgio, n5o adequada no entanto, seria a
do revisor anotar as correg6es manualmente. Um operador teria que,
posteriormente, digitar essas correg6es na versio magn6tica do texto.
Calcula-se que o p6s-revisor produz enfte 4.000 e e.ooo palavras por dia
(Magnusson-Murray 1985, Vasconcellos t985: ttl) e is vezes at6 r0.0oo
palavras. Isso representa uma produtividade bem maior do que a de
z.ooo palavras estabelecida como norma para os tradutores das Nag6es
Unidas. E esses ainda trabalham com o apoio de transcritores!

1.4. Tipos de texto

Com o tempo, ficou evidente que os sistemas que se concentra,
vam em um s6 tipo de discurso davam resultados de boa qualidade
com menos investimento em pesquisa e desenvolvimento. Daf surgiu
um movimento de especializaEdo, aparecendo a distinEso entre siste-
mas especializados e sistemas gerais. Os especializados, chamados de
'sub-linguagem' porque se limitam i tradugio de uma linguagem
restrita em termos de estrutura e vocabuldrio, se dedicam a aplicag6es
especificas, como por exemplo a previsio do tempo no Canad6, onde
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o MErEo est6 em servigo di6rio desde teTt (Chandioux & Gu6rard teai,
Thouin 1982). Como vimos antes, considera-se que estes sistemas se

valem da intervengio humana porque o texto de entrada se redige de
acordo com regras que restringem as estruturas sintdticas e o l6xico.
Quanto mais restrito o texto de entrada, menos se precisa de interven-
96o humana nas etapas subseqiientes do processo. Esta econornia na
intervenEs.o € a vantagem principal do sistema de sublinguagem.

Os sistemas gerais, em contraste, pretendem lidar com qualquer
tipo de texto. Originariamente sua finalidade principal era recolher
informagio - por exemplo, em operaEeres de intelig€ncia militar e

tecnol6gica, tais como as da Divisio de Ci6ncia e Tecnologia da Forga
Adrea dos er,.uu., eue desde tszo est6 usando o sYsrRAN para traduzir
literatura tdcnica do russo para o ingl€s (Bostad i,e87: rze). Mais tarde,
com o maior desenvolvimento dos diciondrios eletr6nicos, este tipo de
sistema passou a ser usado para as tradug6es em geral, adquirindo o
apelido de 'tenta-tudo' (try-anything - Lawson 1982: 5). A sua viabilida-
de vai depender de uma s6rie de fatores associados i sua aplicagio.

1.5. As necessidades do consumidor

A qualidade da traduEdo - qualquer tradugdo -- s6 pode ser
julgada em relagio a sua finalidade. Vemos, por exemplo, que no auge
do clima p6s-Sputnik o governo americano se viu na necessidade de
revisar a qualidade de textos tdcnicos escritos em russo' pouco impor-
tando a perfeiEao lingiifstica da tradugSo. Para este prop6sito o
SYSTRAN serviu - e continua servindo - muito bem. Ele consegue
transmitir o contefido essencial. Por outro lado, na ComissSo das
Comunidades Europ6ias (ccn), onde o sysrRAtt est6 em uso desde
1981, sempre hd necessidade de p6s-revis6o, seja ela r6pida ou mais
detalhada, dependendo da finalidade da traduESo. Muitos textos da
Comissdo servem de base para discuss6es diplom6ticas e alguns atd se
transformam em lei nos paises membros, obrigando assim a uma
tradugdo elaborada para a qual a TA nem sempre 6 muito ftil (Wagner
1e8s).

A urg€ncia da tradugSo, em termos de tempo, 6 outro fator que
contribui para a aceitagSo da ra. Por exemplo, na Organizagilo
Pan-Americana da Sairde o Sistema spANAM, desenvolvido por essa
entidade, foi usado para traduzir vinte relat6rios num dia s6, os quais
tinham que ser revisados por um relator monolfngiie em uma reuniSo,
e em outra ocasi6o produziu em poucas horas a versSo inglesa de um
longo docunaento que precisava ser examinado por um consultor que
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viajava no dia seguinte. Nestes casos a TA, embora de qualidade
menos-que-perfeita, desempenha um papel importante.

E, preciso levar em consideragdo que a ta est6 sendo usada cada
vez mais para a transfer6ncia de informagio que antes nio se traduzia
e que talvez nunca se poderia traduzir pelo modo tradicional por causa
do alto custo em relagio a seu beneffcio - por exemplo, a informagdo
contida nos bancos de dados. Em tais casos ela est6 prestando um
serviEo cultural e social, assim como econ6mico e pol(tico.

1.6. O ambiente

A viabilidade da Ta depende em grande parte das circunstdncias
do ambiente em que se instala: a forma do texto de entrada, os

computadores disponiveis, as facilidades para revisSo e a atitude dos
funcion6rios que ter6o que usar o sistema diretamente, assim como
dos consumidores que recebem o produto final.

E quase imprescindivel que os textos de entrada estejam j6 em
forma leg(vel por m6quina. As vezes, como por exemplo no caso da
Forga A€,rea Americana, o volume e a importdncia dos textos a serem
traduzidos (tirados de uma grande variedade de publicaE6es) justifi-
cam o custo de sua entrada, ou por leitura 6tica ou atd por transcrigSo
manual. Contudo, em geral, o custo da ra 6 mais dif(cil de defender
quando os textos estSo ainda em forma magn6tica.

Ate recentemente, os sistemas de re dependiam muito dos
computadores para os quais eles foram desenhados. Por exemplo, um
sistema instalado no computador ISN,I de grande porte (mainframe)
dificilmente pode ser rodado no vAX sem uma adaptaEio extensa. Esta
situaEso comeEa a mudar com os microcomputadores, sobretudo com
o emprego da linguagem 'c'. Isto n6o quer dizer, por6m, que os
sistemas em microcomputadores necessariamente produzam resulta-
dos compar6veis. Examinaremos o caso do micro na segSo 5.t.

Embora os computadores sejam ub(quos no mundo inteiro, tanto
os grande como os pequenos, os servigos de traduE6o continuam
lutando para conseguir aparelhos que os profissionais possam usar
para o processamento de seus textos. Sem esta capacidade, que
permite a revisSo diretamente na tela, a ta n6o vai depender em
grande parte da boa vontade dos usudrios, tanto dos tradutores como
dos consumidores finais.
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1.7. Custo

O custo da tradugio automAtica, relativo ao custo da tradugdo
tradicional ou aos beneficios gerados, 6 o fator que mais influi no €xito
do projeto. O custo pode ser considerado em termos de : 1) o
investimento inicial no software (o programa de tradugio, o(s) dicio-
n6rio(s) e os outros programas correspondentes),2) a manutengio do
software e a aparelhagem, r) o uso do computador e o resto da
capacidade instalada, 4) o desenvolvimento dos diciondrios, s) a en-
trada do texto-fonte e o) a intervengio humana. O investimento inicial
e a manutengio se calculam, geralmente, em relagSo ao volume
estimado de textos a serem traduzidos. Jf existem f6rmulas que
indicam o volume minimo que justificaria a instalagSo da TA. Quanto
ao uso do computador, o custo varia, mas a tenddncia 6 de ele ficar
cada vez menor. O que sempre pesa mais no orgamento 6 a interven-

96o humana no processo, principalmente na revisdo.
A revisio (pt6-, interativa ou p6s-), embora sendo o elemento

mais oneroso, em geral ainda 6 custo-eficiente em comparagdo com a

tradugio tradicional. Quanto d pr6-revis6o, 6 considerado econ6mico
us6-la no caso da tradugSo para duas ou mais lfnguas-alvo; a economia
aumenta em proporgSo, a situagdo varia de acordo com a finalidade
da tradugdo, o tipo do texto e a experiOncia e habilidade do tradutor.
Com uma linguagem de entrada restrita, a revisio 6 mfnima - ou pode
ser ate nula, como no caso do uErEo - e n6o influi muito nos cdlculos
de custo. Por outro lado, a p6s-revisdo de textos gerais tende a ser
cara - dependendo, como jd dissemos, da qualidade desejada. Toda-
via, mesmo com revis6es minuciosas, j6 foram observadas economias
entre 3avo a 40Vo em estudos controlados (Vasconcellos 1984, 1988a,

L€vy tlaa).
Naturalmente, 6 preciso acrescentar i revisio as outras despesas

mencionadas acima para se ter uma vis6o global do custo.

1.8. O quadro composto

Como se v0, hd uma s6rie de fatores que influem no sucesso da
ra. Todos eles entram na equaESo. As instalaE6es vidveis sio aquelas
que combinam os fatores indicados de maneira mais eficiente.

2. A hist6ria resumida

Para um bom entendimento do processo da TA, 6 importante
saber alguma coisa de sua hist6ria. O sonho de traduzir a mdquina

,[
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data de longo tempo, e sua realizagSo tem acompanhado os avangos
tecnol6gicos e as press6es polfticas, e.con6micas e sociais das diversas
dpocas no decorrer de sua evolugSo'.

2.1. Os pioneiros

H6 mais de 50 anos o conceito de ra j6 estava sendo contempla-
do, formulado e refinado. Em 22 de junho de rgrg o engenheiro
Georges Artsrouni, armdnio morando na Franga, obteve patente de
invengdo para uma m6quina que substituia palavras ou grupos de
palavras por seus equivalentes em outras lfnguas. O sistema, incorpo-
rando v6rias fung6es al6m da tradugio, chegou a ser demonstrado, e
houve interesse em us6-lo na transmissdo de telegramas.

Em setembro do mesmo ano de t9ll, Petr Petrovich Trojanskij,
trabalhando independentemente na URSS, tambdm conseguiu patente
para o desenho de uma mdquina que traduzia de una lingua para
v6rias outras simultaneamente. Ele prop6s um processo detalhado de
traduEdo autom6tica cujos princfpios continuam v6lidos at6 hoje. Em
tg+r ele apresentou um modelo eletromecinico do sistema e, sete anos
depois, prop6s uma mdquina eletromagndtica bastante parecida com
o primeiro computador operacional, o Mark I.

2.2. O nascimento da r.l,

Jd se v6, ent6o, que a id6ia da tradugSo autom 6tica precedeu de
muito a invengdo dos computadores adequados para concretizS-la, E,
de fato, o nascimento oficial da ta, fixado em margo de 1947, vem
apenas um ano depois da inaugurag6o do ENIAC, o primeiro computa-
dor totalmente eletrdnico. A iniciativa se atribui em grande parte a
Warren Weaver, da FundagSo Rockefeller, responsdvel por pesquisas
na Srea de computadores. Weaver estava convencido de que, usando
as tdcnicas da criptandlise, seria possivel decifrar o sentido da lfngua
natural, o que seria a primeira etapa num processo autom6tico de
tradugdo. Ele acreditava que as lfnguas se baseiam em conceitos
universais, os quais podem ser representados numa linguagem 16gica.
A data em margo corresponde a um encontro em Nova York no qual
Weaver trocou iddias com o investigador inglds Andrew Booth. Este,

2 AinformaqAosobreahist6riadaTAvemdeZarcchnak(1979:47-57),Hutchins(1986)ea
propria experi€ncia da autora.
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lembrando a conversa (tlas), comenta que j6 tinha comentado o

assunto com Alan Turing alguns anos antes, e Turing mencionou a

poss(vel aplicaEso dos computadores d tradugio no ano seguinte
(rr+s).

J6 em 1947 comeqaram as primeiras investigag6es, realizadas na

Inglaterra por Booth e seu colega Richard Richens. Estes pesquisado-
res conceberam a id6ia de reduzir o tamanho do dicion6rio usando
raizes (split forms) ligadas a programas automfticos de andlise e

sintese morfol6gica, que por sua vez se referiam a tabelas de flex6es.
As formas flexionadas (full forms) se incluiriam somente em casos
excepcionais. Booth e Richens introduziram, tamb6m, o conceito de
microglossdrios, com correspond6ncias especiais para diferentes 6reas
tem6ticas e distintos tipos de discurso. Finalmente, propuseram solu-
g6es para lidar com as palavras do texto de entrada que n6o encontra-
vam no diciondrio (gap analysis). Todos esses conceitos se encontram
incorporados nos sistemas de hoje.

2.3. O desafio de textos reais

Os resultados das primeiras tentativas eram bastante primitivos,
e logo se criaram estratdgias para lidar com o terreno ainda n6o
conquistado pela m6quina. Erwin Reifler, da Universidade de
Washington, introduziu em 1950 as nog6es de pr6- e p6s-revis6o,
achando, inclusive, que todas as duas etapas seriam imprescindiveis.
Para a p6s-revis6o, Anthony Oettinger, trabalhando na Universidade
de Harvard, propds que a m6quina produzisse todas as alternativas
para depois o revisor escolher as melhores (Giuliano 1961). Por exem-
plo, o produto'cru':

NEWMODERN/NOVEL; METHODAMAY;
M EASUREM ENT/METERING/SOUND ING/DIMENSIO N;
S P EED/VELO CITY/RATryRATI O : LI G HT/LUM I N OS ITY

faria a seguinte p6s-revisdo:

NEW METI{OD FOR MEASURING THE SPEED OF LIGHT

No infcio considerou-se que estas estrat6gias iam tornar-se cada
vez menos necess6rias na medida em que a pesquisa trouxesse solu-
g6es computacionais. Mas, dentro em breve, comegou a revelar-se a
complexidade da lingua natural. O enfoque criptanalftico de Weaver
foi abandonado como demasiadamente simplista. Os investigadores
comegaram a reconhecer que tinham uma tarefa enorme pela frente,
principalmente no estudo da sintaxe e da estrutura do discurso.

63
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Em pouco tempo surgiram projetos em v6rios centros nos Esta-
dos Unidos, Canad6, Inglaterra e a uRSS. 6 importante lembrar que
desde o comeEo, o desenvolvimento da ta acompanhou as press6es
que geraram fundos para apoiar a pesquisa. Assim, foi o clima da
Guerra Fria, agravado pelo langamento do Sputnik, que deu impulso,
nos Estados Unidos, aos sistemas que traduziam do russo para o
ingl€s.

A primeira demonstragdo da ra foi em 1954, resultado de um
experimento realizado pela Universidade de Georgetown,
Washington, D.c., em colaboraElo com a IBM. De 1955 em diante os
projetos foram se proliferando. Un' dos mais importantes era justa-
mente o da Georgetown, o qual foi iniciado em 1956 com fundos do
governo americano, para a tradug6o do russo para o ingl€s. Esse
projeto distinguiu-se pelo seu enfoque eminentemente emp(rico. As
pesquisas se apoiaram num corpo extenso de artigos cient(ficos -
textos autOnticos com as correspondentes tradug6es humanas servindo
de crit6rio. Foi este corpus que ditou a codificagao do diciondrio. A
an6lise sint6tica se baseava na nog6o de transformag6es, nova na
6poca, de Zellig Harris, professor de Noam Chomsky. O sistema era
tamb6m modular, o produto de cada m6dulo servindo de entrada ao
pr6ximo, o que facilitava os consertos e o trabalho em equipe.

Isto contrastava com o enfoque da Universidade do Texas, que
era considerado 'te6rico'. As investigaE6es a(, visavam i traduqSo do
alemdo para o ingl€s valendo-se no m6ximo possfvel de uma gram6tica
imensa e monol(tica que pretendia resolver todos os problemas que
poderiam ser antecipados, sem refer€ncia a contexto especifico (con-
text-free).

Com a passagem do tempo, os dois enfoques, o empfrico e o
te6rico, aproveitaram-se, cada um, das vantagens do outro, at6 que
hoje a distingao n6o 6 mais significativa. Tanto o sistema de George-
town como o do Texas chegaram a ser operacionais.

2.4. ALPAC

Na primeira metade da ddcada de 60, o TA entrou em plena
produgio - o sistema de Georgetown (car) desde tgra e o sistema
Mark I (depois Mark tt) da IeM, instalado na Forga Adrea americana
desde t964. Todos os dois produziam tradug6es do russo para o ingl€s
com finalidade informativa. Embora a qualidade n6o atingisse o ideal
da nauQr, a grande maioria dos consumidores achou que o produto
satisfazia is suas necessidades de informaEso (cf., por exemplo,
Henisz-Dostert tszg sobre o cAT).
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Mas, por varias raz6es, o processo era dispendioso. Primeiro e

talvez mais importante, os textos de entrada tinham que ser passados
para cart6es perfurados. No caso do sistema de Georgetown, a m6o
de obra era teo cara que os textos eram mandados para Alemanha,
onde operadores treinados faziam a perfurag6o e os cart6es resultan-
tes eram levados por aviSo ao computador nos EE.uu. A p6s-revis6o
tambdm era complicada, e por conseguinte cara, j6 que as correE6es
no produto da m6quina eram feitas a m6o e depois tinham que ser
incorporadas por pessoas especializadas em entrada por teclado. At6
o uso mesmo dos computadores era caro. O tempo usado era cobrado
em segundos; as pessoas que mantinham a m6quina assim como
aqueles que escreviam os programas apresentados ainda numa lingua-
gem enigm6tica e diffcil ('Assembly') eram tambdm dispensiosos. Isto
tudo sem contar o custo do desenvolvimento lingiiistico.

Com a produgio de tradug6es jd em andamento, as agOncias do
govsrno americano que financiavam os vdrios centros de pesquisa
comegaram a examinar seus investimentos. Surgiram as quest6es: E
adequado o produto atual? Vale apenas investir mais dinheiro para
aperfeigoar os resultados? Quanto esforgo ainda falta? Quais s6o os

aspectos que se devem enfocar em futuras investigaE6es? Para respon-
der a estas perguntas, foi formada em Lg64 a ComissSo Assessora sobre
o Processamento Autom6tico de Linguas (Automatic Language Pro-
cessing Advisory Committee), um painel de oito lingiiistas. Hi{ quem
diga que a composiEdo da equipe, sendo a maioria pessoas dedicadas
i lingiifstica te6rica, j6 prefigurava suas conclus6es (Zarechnak tgtg:
sz-s3 ; Hutchins 1e86: 165). Nenhum dos lingtiistas era especialista em
tradugSo, e poucos tradutores foram consultados no transcurso do
estudo.

A Comissio examinou a situagio da traduEdo no governo ameri-
cano, com dnfase na traduEio do russo para o ingl6s, e determinou
que a oferta de tradutores excedia em muito a demanda. Al6m disso,
opinou que uma parte considerdvel dos textos sendo traduzidos n6o
valia a pena. Por conseguinte, n6o viu justificativa para um projeto de
TA que incluisse a revisdo humana, que o encarecia demais. Concen-
trou sua atengdo na perspectiva da FAHeT a traduEio de boa
qualidade produzida sem nenhuma intervengSo humana. Deixou de
considerar se as traduE6es automdticas (cat, Mark I e Mark tt),
nio-revisadas, comparando a TA com trds tradug6es humanas do
mesmo textos. Na metodologia de avaliagdo houve defeitos em relagdo
i apresentagdo dos textos, aos critdrios usados e i escolha dos parti-
cipantes (Vasconcellos tqasb). Mas talvez o que realmente revelou as

inteng6es da Comissio foi que deixou de considerar cs possfveis
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beneficios de futuras investigaE6es no caminho pr6tico tragado pela
TA ate ent6o.

As conclus6es contidas no relat6rio final (elnac 196o) foram
fatais para os projetos da ra jd em andamento nos Estados Unidos.
A ComissSo recomendou que se abandonassem todos eles em favor
de: t) pesquisas na lingiifstica te6rica, e z) maiores investimentos no
desenvolvimento de apoio para a tradugio humana - por exemplo,
processamento de texto e bancos de dados terminol6gicos.

2.5. A 6poca p6s-ALFAC

Felizmente, o efeito do relat6rio do ALFAC, embora significativo,
n6o foi definitivo. As press6es politicas e econdmicas iam realgando
aspectos novos no quadro das necessidades de traduq6o; ao mosmo
tempo, o progresso na tecnologia dos computadores ia possibilitando
solug6es computacionais ainda ndo alcangadas.

Na 6rea politica, a dissipagfio da Guerra Fria abria lugar a
tradug6es com finalidades mais amig6veis. No Canad6, a legislagdo
que concedeu igualdade lingiiistica ao franc€s obrigou a tradugio de
uma vasta quantidade de textos, tanto oficiais como comerciais. Na
Europa, a ComissSo das Comunidades Europ6ias, com sete lfnguas
oficiais, enfrentava o desafio de produzir traduq6es em tz combina-
g6es - que passaram a ser de 72 com a incorporaqSo mais tarde de
espanhol e portuguOs.

Ao mesmo tempo operou-se um surto extraordin6rio no desen-
volvimento dos computadores. Para apreciar a importincia do fen6-
meno, vale lembrar que na d6cada de eo os computadores ainda eram
muito limitados em termos de mem6ria e pot€ncia. como jd dissemos,
pagava-se caro pelo tempo usado no computador e os programadores
eram poucos e muito procurados. Al6m do mais, no caso da TA, para
que se desse entrada do texto no computador, era preciso pass6-lo
primeiro para cart6es perfurados. Tudo isso mudou, por€m, com a
miniaturizaqS,o que permitiu n6o s6 o armazenamento dos grandes
diciondrios que a TA precisa como tambdm acesso rdpido aos respec-
tivos arquivos. Permitiu tamb6m que fossem rodados os programas
com uma eficidncia e velocidade antes nem imaginada. os programa-
dores comegaram a proliferar, especialmente com a introdug6o de
linguagens de programagdo que simplificavam e desmistificavam a
tarefa. Atd apareceu uma disciplina nova, a lingii(stica computacional,
correspondendo aos lingiiistas que aprenderam a escrever programas.
Mas talvez a contribuigSo mais importante da miniaturizagio para a
viabilidade da ta foi na tecnologia de processamento de texto. Esta
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facilitou enormemente a entrada de textos para a TA, criando um
corpo de material em forma leg(vel por m6quina. E a tecnologia
tambdm permitiu, pela primeiravez, a revisdo direta, evitando assim

a necessidade de copiar de novo o texto revisado. Ao mesmo tempo,a
tecnologia de leitura 6tica contribuiu para a captagSo automdtica dos

textos que ainda ndo estavam em forma magn6tica. Desta maneira, os

aspectos mais tediosos do processo - a entrada e a revis6o - de
repente se tornaram muito mais ffceis.

O mesmo progresso na tecnologia dos computadores e nas indfis-
trias relacionadas deram impulso a mais uma pressio em favor da tR:
a pressio econ6mica de vender produtos no,estrangeiro. Havia neces-

sidade de se traduzir manuais t6cnicos, e naturalmente, a Ta foi
mobilizada para esta tarefa.

3. Os sistemas

3.1. Sistemas comerciais

Na aus6ncia de apoio do setor p0blico para as investigag6es
prdticas, o setor privado tomou conta. Considera-se que uma €poca
nova se iniciou com a instalaEso do sistema comercial SySfnaN na

Forga Adrea americana em 1970. Al6m do SySfReN, a outra iniciativa
pioneira foi a da firma Logos, cujas atividades datam de 1loe, embora
nio tivessem culminado em produto comercial at6 tggr.

Entretanto a Weidner, (hoje Bravice), fundada em 1.977, montou
sua primeira instalagdo em tgTg e em 1983 langou o primeiro sistema
sm microcomputador, o Microcnt, assim entrando na hist6ria da ta.
A firma el-r Systems (hoje ALPNET) apareceu em 1980, oferecendo
diciondrios autom6ticos e a TA interativa. Al6m destas companhias,
que t€m dominado o mercado p6s-elPAc no Mundo Ocidental, as

outrai iniciativas comerciais incluem Smart, Globalink, Atamiri e

Tovna. Ao mesmo tempo no Jap6o h6 um esforEo intensivo de auto-
matizar a tradugdo do japon6s para o inglOs e vice-versa, o que j6 tem
culminado em dez sistemas operacionais mais outra meia-dfzia ainda
em desenvolvimento.

Tr6s sistemas comerciais - Systran, Weidner e Smart - tOm
produzido tradugSo automdtica do ingl€s para o portugu€s. V€-se um
exemplo do produto de Systran na figura I e da Weidner na figu-
ra 2.(Ver Ap6ndice.)

Freqtientemente o impulso que deu lugar d realizagSo da re foi
a necessidade de vender produtos comerciais, principalmente produ-
tos eletr6nicos, no estrangeiro. Esta pressSo se reflete nas tend€ncias
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de desenvolvimento, tanto no grau de especializagilo como nas lfnguas
de concentraE6o. Assim os sistemas tendem a ser gerais, em lugar de
especializados, para apelar i gama mdxima de clientes potenciais.

A hist6ria tem demonstrado que foi mais que tudo o interesse
econ6mico, na forma da procura de compradores novos, que levou d

consecugdo da TA como modo vidvel de tradugio. O mercado livre
conseguiu provar o que em 1966 o setor pfblico americano tinha
achado imposs(vel: que a TA realmente funciona.

3.2. Os sistemas n6o comerciais

Se a grande parte dos sistemas j6 em uso t€m finalidade comer-
cial, por outro lado o setor priblico nio abandonou por inteiro suas
obrigag6es na 6rea da tradugdo. Certos projetos continuaram, ou se

iniciaram, depois de tsoo apesar da infludncia do ALPAc - em geral,
projetos associados com as universidades e muitos com apoio estatal.

Os sistemas incluem, entre outros: AMrAR/NERPA/FRAr (gerais)
na UniSo Sovidtica; MErEo (especializado) no Canad6, que desde tszz
est6 traduzindo as previs6es do tempo; cETA/B'VITAL (geral) na
Franga, TITUS (especializado) na FranEa, eue gera resumos plurilfn-
gues da literatura tdcnica da ind(rstria de t6xteis baseados em bancos
de dados; SPANAM/ENGSPAN (ger ais da Organizagdo Pan-Americana
da Safde em Washington; e Mu-z (geral) do governo japon€s.

3.3. Sistemas ainda em desenvolvimento

As listas anteriores nio incluem sistemas que ainda estSo em
desenvolvimento.

O projeto EURoTRA, auspiciado pela comiss6o das Comunidades
Europ6ias, corresponde a um fendmeno singular na hist6ria da TA,
pelo tamanho do objetivo e o investimento que representa. Nascido
em 1978 da necessidade de traduzir entre as linguas oficiais da ccE, o
projeto baseava-se no conceito de uma 'inter-face' que servisse de
fulcro para facilitar a tradugio entre todas as combinaE6es. Mobilizou
a colaboragdo de vdrias universidades europdias. N6o obstante o
investimento de muitos milhoes de d6lares durante a d6cada seguinte,
ainda n5o se viu resultados concretos.

Entre outros, h6 projetos nas universidades de Pisa, SaarlAndia,
Heidelberg, Manchester, Montreal, New Mexico e Carnegie Mellon
(Pittsburg).

A indristria, tamb6m, continua com pesquisas na 6rea. As firmas
que se dedicam i ra incluem a IBM, a Philips e a BSo (Holanda).
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4. Avaliagao da TA

Vemos, ent6o, uma superabunddncia de projetos e sistemas. Por
que tantos sistemas? Serf que as diferengas entre um e outro sio
suficientes para se justificar o desenvolvimento de sistemas novos?
Afinal, quais s6o estas diferengas? E quais sdo os critdrios para
ju196-las?

Na ddcada de 00, decis6es sobre TA eram comumente baseadas
em uma andlise da qualidade da tradugio resultante, acompanhada de
projeg6es de benef(cio em relagio ao custo. Naturalmente, o custo
continua sendo importante at€ hoje, mas por outro lado sabemos que
o valor verdadeiro de um sistema de tn transcende a qualidade do
produto em um momento dado: depende mais que tudo da aplicaE6o
especffica que est6 sendo considerada.

E o processo inteiro que nos interessa e n6o o produto isolado.
O peso relativo dos v6rios aspectos deste processo vai ser diferente de
acordo com a perspectiva da pessoa respons6vel pela decis6o: o
administrador, o tradutor ou o consumidor final. O administrador vai
querer servir os interesses da instituigio, de preferdncia a custo
reduzido em relagdo aos m6todos usados no passado. O tradutor vai
olhar o trabalho que resta para o ser humano depois do trabalho da
mdquina ter sido feito. Vai tambdm considerar a facilidade com que
os profissionais v6o poder se adaptar ao novo modo, a possibilidade
de aumentar a produtividade, as opg6es que existem para aliviar a
tarefa no futuro e, sem drivida, o impacto sobre a pr6pria carreira. O
consumidor, por sua vez, s6 quer saber se o produto 6 adequado para
seus prop6sitos, em termos de forma e qualidade, e se chega na hora
certa, pouco importando a ele o modo que foi usado (Klein tgss). Por
conseguinte, qualquer avaliaqio deve dar prioridade a estes fatores.

A an6lise formal do produto 'cru' simplesmente n6o 6 critdrio
suficiente . para julgar um sistema de TA. E hd outros problemas
tamb6m. E dificil, por exemplo, saber as circunstdncias em que o texto
foi gerado (B6dard te88). Outra dificuldade 6 que, apesar de d6cadas
de estudo cientifico, a avaliag6o de tradug6es, tanto humanas como
das mdquinas, continua sendo uma Sreavaga e incerta (Rose 1987). A
definigio de erro vai variar dependendo da finalidade da tradug6o e

os valores da comunidade de usu6rios. Por outro lado, uma tipologia
das falhas no produto da mdquina pode ser indicativo da capacidade
do sistema, e do investimento que vai ser necessdrio para corrigi-las
(Vasconcellos tlsab).

Naturalmente, a qualidade da traduEdo n6o pode ser ignorada:
ela indica a adequagdo dos dicion6rios e o grau de desenvolvimento
lingti(stico do sistema. Numa situagSo em que n6o se pensa f.azer
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p6s-revis6o, 6 imprescindivel se ter uma iddia da qualidade dos textos
produzidos. Mas, antes de tudo, 6 preciso lembrar que a qualidade
sempre deve ser considerada, em relaqSo a outros fatores, como parte
do ambiente integral.

Tornando, ent6o, aos fatores mais dinAmicos, podemos dizer que
os sistemas diferem, primeiro, em termos de seu enfoque te6rico. Este
critdrio pode influir no esforgo necessdrio, de imediato, para produzir
uma traduEdo vidvel e, no futuro, para acrescentar outras combinag6es
de linguas,

O segundo elemento de importdncia 6 o grau de especializagilo,
que pode determinar a capacidade de extensdo que o sistema ter|para
outras aplicag6es. Evidentemente, se o sistema especializado jd 6

adequado para a finalidade desejada, ele vai servir melhor do que um
sistema geral que ainda tem que ser adaptado. Por outro lado dificil-
mente o sistema especializado se estende a dominios novos.

No final das contas o que distingue um sistema do outro 6 a

fungSo que desempenha (Vasconcellos tsgsb). Nao h6 uma maneira
'certa' de avaliar a traduEio autom{tica, mas o exercfcio ser6 mais
valioso na medida em que leva em consideragio as necessidades a

serem atendidas, os prop6sitos da instituiEio e o ambiente no qual a

Ta vai estar sendo usada. A avaliagdo formal do texto, quando usado,
deve formar parte de uma investigaEdo maior que dd prioridade aos
fatores funcionais que v6o determinar o futuro do sistema a longo
prazo sua capacidade de crescer e a possibilidade dos usudrios
f.azerem uma contribuigao significativa a esse crescimento.

5. E agora?

Finalmente, nos perguntamos: qual 6 o futuro da ra? Aonde ela
vai?

Pode-se prever uma s6rie de tend€ncias futuras em termos de:
lfnguas traduzidas, tipos de sistema, grau de especializagS,o, hardware
e software usados, mudanEas na opiniio prlblica e, finalmente, nos
prop6sitos e nos consumidores servidos.

O ingl6s, nas combinag6es mais recentes, tende a ser lingua-fon-
te. Antes de tl6o, no entanto, tendia a ser lingua-alvo. Aparecem agora
combinag6es que n6o incluem ingl6s, e cada vez mais com o japonds.
Observamos mais drabe, chinds, coreano e outras lfnguas n6o-indo-
europ6ias. Pergunta-se ent6o se 6 possfvel juntar sistemas que se
desenvolveram em circunstdncias diferentes, como por exemplo o caso
da cooperagSo entre Martin Marietta Corporation e o Instituto Corea-
no de Ci€ncia e Tecnologia. Em geral, haverd uma tend€ncia cada vez
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maior de internacionalizaEdo, com cooperagdo entre equipes em v6-
rias partes do mundo.

Os sistemas baseados em enfoque te6rico comeqam a entrar no
mercado comercial e ai, trabalhando ao lado dos sistemas j6 em uso,
ter6o seus mdritos postos i prova. Tambdm aparecerdo no mercado
sistemas novos que se valem da interrogaEio interativa e sistemas que
geram textos em vdrias lfnguas, diretamente de um banco de dados. E
haver6 tentativas, com sucesso relativamente limitado, na 6rea da ta
interpretativa em tempo real (real-time interpretive MT) isto 6,
geragdo de uma tradugdo oral de lfngua falada - que jd foi demons-
trada com textos pr6-programados (Tomita et al. 19s8).

Segundo Hutchins (uasb), os sistemas de especializagSo ir6o
prevalecer sobre os de tipo 'tenta-tudo', dado que os resultados s6o
mais facilmente previsiveis e assim, mais confi6veis. Por outro lado, a

pressio econdmica contribuir6 para a continuada proliferaESo de
sistemas gerais, embora produzam resultados inferiores, porque o
mercado para os especializados 6 limitado.

Em mat6ria de hardware, ve.remos a TA rodando em computado-
res cada vez menores e por isso mais acess(veis ao grande pfblico. A
introdugdo de discos de maior capacidade (possivelmente discos com-
pactos 'derrisc6veis'), o desenvolvimento de processadores (chips)
mais rdpidos e o manuseio mais eficiente dos bancos de dados (data
base management systems - DBMS) s5o todas tend€ncias que facilita-
16o a implementag6o de sistemas s6rios nos microcomputadores.

A atualizagio dos diciondrios ser6 sempre interativa e cada vez
mais eficiente.

A opiniio pfblica estd se voltando para a TA. A sua disponibili-
dade nos microcomputadores contribuird para um surto na sua divul-
gag5o, dado que vai atingir pela primeiravez os servigos pequenos de
tradugSo e o tradutor independente. Em geral, podemos prever sem
nenhuma dfvida que, gragas i TA, o volume de tradug6es no mundo
vai aumentar consideravelmente. Vai haver mais interesse em textos
para finalidades comerciais e administrativas e, sobre tudo, informa-
tivas. O pfblico vai aceitar o produto final com menos requinte de
revis6o.

Este cendrio n6o se realizar6 amanh6. Levar| tempo e, por
enquanto, a TA estar6 gerando maior demanda para a traduEdo, do
mesmo modo que a m6quina copiadora gera a demanda para c6pias.
E razodvel imaginar um futuro mercado de traduEdo tr€s vezes maior
do que o atual, uma parte consider6vel produzida da maneira tradi-
cional ao mesmo tempo em que tradutores tambdm revisardo os
resultados da mdquina e contribuigdo para o desenvolvimento dos
sistemas automdticos.
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Sorter Standby Power

When the machine is switched on, 100 VAC phase A is supplied to the Sorter. This 100

VAC is sent to the Sorter Noise Filter, (Figure 3-1), and then to the Sorter Power Supply
PWB.

TheSorterPower5upply PWB generates +24 VDC, + ll VDC, and + 5 VDCwhich are not
used by the components of the Sorter.

Three LEDs are 'tsed to monitor the DC voltages:

LED- 1 , which monitors the + 24 VDC.

LED-2, which monitors the + '12 VDC.

LED-3, which monitors the + 5 VDC.

A Cooling Fan is located next to the-Power 5upply. This fan begrns to rotate when the
machine is switched on and cools the {ower Supply.

NOISE
FILTE R

Figura 1A. Exemplo de texto de entrada redigido em Multlnatlonal
c-ustomized English (nace), uma linguagem restrita desenvolvida pela
Xerox corporatiort. A xerox usa sysrRAN para produzir manuaia do
fdbrica em alem6o, espanhol, francos, italiano e portugu€s, para
distribuigSo fora dos Estados Unidos.
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Quando a m5quina e ligada, uma fase a de '100 VAC est6 fornecida ao classificador
100 VAC s5o enviados ao filtro de ruido do classificador, (Figura 3-1), e entao ao P\

fonte de alimentaqao do classificador.

O PWB da fontede alimentaqSodo classificador gera + 24VDC, + 12 VDC, e + 5 VD

ndo e usado pelos componentes do classificador

Tr0s LE D sao usados para monitorar as tens6es DE DC:

LED- 1, que monitora as + 24 VDC.

LED-2, que monitora as + 12 VDC.

LED-3, que monitora + as 5 VDC.

Um ventilador de refrigerag5o 6 situado ao lado da fonte de alimentag5o Este venti
comeqa a girar quando a mdquina e ligada e refrigera a fonte de alimentag5o.

+24VDC +12VDC +5VDC
LED.1 LED-2 LED-3

PWB OA FONTE DE
nrrruerutngAo oo
CLASSIFICADOR

Figura 18. TraduESo de SYSTRAN no portuguOs antes da p6s-revis6o.

Nota-se que o texto aparece j6 com suas ilustrag6es. A TA 6 apenas

parte de um sistema integrado de publicageo. (Cortesia de M. Russo,

Xercx Coryoration.)

73



74

Communication survey
results

Results fron the
Communications Survey
included in the 1987
Fnn l arraa q11Fr6\r ni rro tho

GF Canadian top rnarks for
keeping cF employees
informed about the
cornpany, its people and
acti-vities.

More than 90 per cent of
those who took time to
raenand l-a ifro <r-..- -Jrvey say
they find the Canadi-an
useful as an i.nformation
vehicle and more than 85
nFr .aht nf i-ho

iespond.ents read more than
half of the Canadian each
month,

GF employees also look to
bulletin boards,
Leadergrams, bulletins,
videos and their own
superwisors to keep them
informed about what is
anina nn in .F].ra r_.._:ompany.

rrThe results show a real
j-rnprovernent 1n the area of
communications compared
with the 1985 survey
results, rr says Dr. Parnela
Ennis/ who prepared and
analysed the survey for
br.

GF enployees want to know
nore about what is
happening in the company
and requested explanations
for business decisions.
Plans for growth and
company acquisitions also
too the I ist of rrnust
knor.Jrr information for
those who responded to the
survey. In all areas of
-6hnrrF i na.F i an +l.-.Ie survey
indicated enployees want
cIear, honest and
<f -e i alr1- f nrrr:rd

inforrnation about the
^ahh2 

F\t
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Os resultados de pescruisa
de comuni-caqdo

os resultados da Pesguj.sa
de Comunicag6es incluido
na 1987 Pesquisa de
Enpregado d6o as GF
canadense marcas rn6xirnas
para manter GF empregados
informado sobre a
conpanhia, as suas pessoas
e atividades.

Mais que 90 por cento de
os que levaram tenpo
responder ir pesquisa
dizern acham o Canadense
ritil cono um veicuLo de
informagio e mais gue 85
por cento dos respondentes
16ern mais que meio do cada
m€s Canadense.

GF os enpregados tamb6m
olhan a quadros de avi.sos,
Leadergrans, boletins,
videos e os proprios
supervisores mant€-1os
informou sobre o gue esta
indo adiante na conpanhia.

rrOs resul.tados rnostram una
nelhora real na 6.rea de
comunicag6es comparado com
os resultados de pesquisa
de ]985, rr diz Dr. Panela
Ennis, guem preparou e
anaLisou a pesguisa para
GF.

GF os empregados queren
saber mais sobre o qnre
estd acontecendo na
companhia e explicag6es
requeridas para decis6es
de neg6cio. os planos
para crescimento e
aquisig6es de companhia
tanbdn superior a lista de
rrdeve saberrt inforrnag6o
para oss que respondeu a
pesquisa. Em todas dreas
de comunicaqao, a pesqn-risa
empregados indicados
querem, informagdo direta,
honesta clara sobre a
anmnrnh i r

Figura 2. Exemplo de texto traduzido do ingl€s para o portuguds pelo
sistema Weidner da wcc. No texto portugues ainda falta a p6s-revisdo.
(Cortesia de R. Regalado, Worldwide Communications Coryoration.)
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