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Resumo: O presente artigo discute as atividades práticas do projeto de 

extensão permanente do “Escritório de Prática de Tradução e 

Interpretação” – EPTI da Faculdade Brasil Amazônia-FIBRA como o 

espaço no qual o aluno do curso de Letras Bacharelado-Tradutor e 

Intérprete Inglês/Português desenvolve os conhecimentos práticos 

correlacionando teoria e prática. O fato de que a tradução vem 

conquistando um espaço mais definido dentro dos estudos linguísticos e 

culturais parece estar intimamente relacionada com a disseminação de 

conceitos pós-modernos que propôs uma revisão radical da dicotomia 

tradicional, que sempre colocou a prática sob o suposto controle da 

teoria. À medida que consideram a tradução como uma forma de 

transformação, finalmente começa a se mover além dos velhos impasses 

que paralisaram a reflexão sobre a área por muitos anos com a 

dissociação da teoria e a prática. O presente estudo se caracteriza por um 

relato de experiência do tipo descritivo a partir de uma abordagem 

qualitativa na forma de estudo de caso. No período de 2010 a 2013 o 

EPTI totaliza um quantitativo de 132 (cento e trinta e dois) trabalhos 

traduzidos na área de ciências sociais aplicadas, ciências humanas, 

ciências da saúde, o que reafirma a ação interdisciplinar do projeto. 

Verifica-se que a criação do EPTI tem sido de grande relevância ao 

desenvolvimento da prática das teorias da tradução apreendidas no curso 

de Tradutor e Intérprete da FIBRA. A execução do projeto vem 
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contribuindo de forma significativa na formação profissional dos alunos, 

uma vez que associa a teoria e a prática e considera o avanço tecnológico 

no processo de tradução, o que permite a formação de profissionais 

conscientes do papel do tradutor no processo de formação e a 

possibilidade de “recriar” textos e não somente transferir sentidos. 

 

Palavras-Chave: Teoria e Prática. Tradução e Interpretação. Extensão. 

EPTI. 

 

 

Introdução 

 

O presente relato de experiência retrata o desenvolvimento do 

projeto de extensão do curso de Letras Bacharelado-Tradutor e Intérprete 

Inglês/Português da Faculdade Brasil Amazônia – FIBRA. O projeto de 

extensão “Escritório de Prática de Tradução e Interpretação – EPTI” se 

caracteriza por um espaço destinado à prática de tradução dos alunos do 

curso de Letras Bacharelado-Tradutor e Intérprete e pela prestação de 

serviço à comunidade, interna e externa, por meio da tradução gratuita de 

resumos, artigos e documentos acadêmicos e visa a articulação entre 

pesquisa, ensino e extensão contemplando a interdisciplinaridade entre 

os diferentes saberes e o desenvolvimento da prática ética profissional. 

A ação estratégica do EPTI se encontra na promoção da vivência 

e da atuação profissional dos alunos do curso de Tradução e 

Interpretação da FIBRA e a aproximação entre a teoria e a prática da 

tradução e interpretação, ambas abordadas separadamente no currículo 

do curso. Nesse contexto, o EPTI como espaço de prática de tradução e 

interpretação tem por objetivo supervisionar e executar as atividades 

práticas do Curso de Letras Bacharelado, mediante a prestação de 
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serviços sem fins lucrativos de tradução e interpretação à comunidade 

qualificando o aluno do curso de Letras Bacharelado para o exercício 

pleno da profissão e proporcionando-lhe o aprendizado das práticas 

tradutórias, bem como assistir o aluno de graduação do curso de 

Tradução e Interpretação da FIBRA no domínio das técnicas de tradução 

e interpretação de textos da língua inglesa. 

De acordo com Moita Lopes (2003), a língua inglesa dá acesso a 

muitos discursos que circulam globalmente para construir outros 

discursos alternativos que possam colaborar na luta política contra a 

hegemonia, pela diversidade, pela multiplicidade da experiência humana 

e ao mesmo tempo colaborar na inclusão de grande parte dos brasileiros 

que estão excluídos dos tipos de habilidade/competências necessárias 

para a vida contemporânea, estando entre elas, o acesso aos discursos em 

inglês. 

Nesse contexto, o trabalho do tradutor é trazer o discurso que 

circula mundialmente para perto daqueles que a ele não têm acesso, 

abrindo portas para o conhecimento de novas culturas e ampliando a 

visão da sociedade em relação ao que acontece mundialmente na arte, na 

cultura, na política, na educação, na literatura na ciência e em vários 

outros setores. Um tradutor é uma ponte cultural que conecta dois 

mundos diferentes e os une de uma forma digna, clara, concisa e 

profissional e não deve ser visto, apenas, como um intermediário de 

línguas. O tradutor não é mais aquele que simplesmente passa 

determinado texto de uma língua para outra (BASSNETT, 2003).  
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Considerando a necessidade de desenvolver nos alunos do curso 

de Tradução e Interpretação da FIBRA as habilidade e competências 

necessárias à formação profissional e ao trabalho do Tradutor, em 2010 

foi instituído na FIBRA o projeto de extensão permanente didático-

científico denominado “Escritório de Prática de Tradução e Interpretação 

– EPTI” com o objetivo de proporcionar aos alunos a visão crítica da 

tradução e interpretação a partir de múltiplas práticas relacionadas à sua 

área de formação acadêmica, assegurando a abordagem multidisciplinar. 

No período de 2010 a 2013 foram vinculados, dentre bolsistas e 

voluntários, 40 alunos do curso de Tradução e Interpretação da FIBRA e 

desenvolveram a tradução de 132 (cento e trinta e dois documentos) para 

a comunidade interna e externa, dentre os quais artigos científicos, 

resumos de Trabalhos de Conclusão de Curso em nível de graduação, 

pós-graduação lato sensu e stricto sensu como monografias, dissertações 

e teses. 

 

Percurso Metodológico 

 

O presente artigo se caracteriza por um relato de experiência do 

tipo descritivo com uma abordagem qualitativa na forma de um estudo 

de caso das atividades práticas do projeto de extensão permanente do 

Escritório de Prática de Tradução e Interpretação – EPTI, as quais se 

desenvolvem no laboratório de línguas de tradução e interpretação da 

FIBRA. O laboratório é composto por 5 (cinco) computadores 

conectados à rede de internet disponibilizando ferramentas de tradução 
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automática, os Programas de Apoio à Tradução-PAT e possui 25 (vinte e 

cinco) cabines para a interpretação simultânea, utilizadas para fins de 

treinamento e atividades aplicadas, e dicionários inglês\português em 

várias áreas técnicas do conhecimento. 

O EPTI é coordenado por um(a) profissional vinculado(a) ao 

curso de Tradução e Interpretação da FIBRA e oferta (10) dez vagas para 

um período de 10 meses, de fevereiro a novembro, dentre as quais 1 vaga 

para um aluno bolsista e as demais para os alunos voluntários que são 

beneficiados por meio de ajuda de custo de transporte. A seleção dos 

candidatos é feita mediante análise curricular e prova seletiva, 

preferencialmente são aceitos os alunos dos semestres concluintes do 

curso de Tradutor e Intérprete Inglês/Português.  

A metodologia para o desenvolvimento das atividades de 

interpretação e tradução dos documentos solicitados é realizada em duas 

etapas. Na primeira etapa, os alunos recebem um treinamento de como 

atender ao público, de como fazer a divulgação do seu trabalho pela 

internet, de como usar as ferramentas da tradução automática, de como 

aplicar as normas da ABNT – NBR 14724/2002 quanto à formatação de 

documentos e um treinamento de técnica de interpretação por meio das 

cabines de tradução disponíveis no laboratório de línguas.  

Na segunda etapa, os documentos, como artigos científicos, 

resumos de trabalhos de conclusão de curso, cartas e demais documentos 

recebidos pelo EPTI para a tradução, tanto da comunidade interna da 

FIBRA quanto da comunidade externa são classificados e distribuídos 

aos alunos pelo coordenador(a) do projeto. Para a realização das 
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traduções solicitadas os alunos disponibilizam das ferramentas 

automáticas de tradução e dicionários aplicando as devidas técnicas 

apreendidas em sala de aula. Cabe ao coordenador do projeto 

acompanhar o processo e assistir o aluno aliando teoria e prática.  

Ao final do processo de tradução o aluno encaminha sua versão 

ao coordenador do projeto que fará a correção da tradução, e se for o 

caso reencaminha ao aluno para os devidos ajustes. Ao final do trabalho, 

os documentos são revisados pela coordenação do projeto, o(a) qual deve 

dar os devidos encaminhamentos de retorno aos solicitantes das 

traduções. Os documentos traduzidos são arquivados e classificados por 

área de conhecimento. 

 

Análise e Discussão 

 

A tradução tem sido geralmente considerada como um problema 

teórico que desafia os pressupostos básicos da maioria das disciplinas 

tradicionais. O fato de que a tradução vem conquistando um espaço mais 

definido dentro dos estudos linguísticos e culturais desde a década de 

1980 parece estar intimamente relacionada com a disseminação de 

conceitos pós-modernos que propôs uma revisão radical da dicotomia 

tradicional, que sempre colocou a prática sob o suposto controle da 

teoria. À medida que consideram a tradução como uma forma de 

transformação, finalmente começa a se mover além dos velhos impasses 

que paralisaram a reflexão sobre a área por muitos anos com a 

dissociação da teoria e a prática (MILTON, 1998). 
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É fato incontestável que teoria e prática não podem ser 

dissociadas, sendo que toda teoria só existe a partir de uma experiência 

prática, e dela se extrai sua lógica, e é ela que nutre o pensar e a criação 

da teoria. Para Santos (2011, p. 3) é 

A partir da tradução de uma poesia, de uma peça 

teatral, de um texto acadêmico, de um texto 

religioso, de um livro, ou da observação de 

traduções realizadas por outrem, surge uma série 

de considerações, de problemas levantados, de 

questionamentos que vão gerar constatações de 

ordem teórica. Pode-se até emprestar conceitos 

de outras áreas, mas o ponto de referência das 

considerações deve ser o processo de tradução e 

tudo o que ele implica. 

 

Entende-se que dificilmente um professor de Teoria da Tradução 

deixará de aludir as traduções para ilustrar ou problematizar os 

pressupostos teóricos abordados em sala de aula (QUENTAL, 1995). Por 

outro lado, o processo de desenvolvimento das discussões a cerca das 

traduções, que caracteriza as aulas das disciplinas Prática de Tradução ou 

Tradução Comentada, pressupõe uma visão do que é traduzir, de qual é o 

papel do tradutor diante das opções que vão se delineando ao longo do 

trabalho de tradução, bem como dos critérios que norteiam as discussões 

em torno das diferentes interpretações dos alunos ou de tradutores 

profissionais cujas traduções foram publicadas. Estas questões, 

inevitavelmente, estão presentes nas aulas práticas de tradução 

(ARROJO, 1998). 

Entretanto, apesar da dependente ligação entre ambas, a teoria e a 

prática de tradução constam como disciplinas distintas na grade 
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curricular, gerando uma série de problemas de assimilação das teorias o 

que prejudica em muito a formação do estudante e futuro tradutor. Essa 

desunião entre teoria e prática acaba por dificultar o trânsito entre ambas, 

e, portanto, interrompendo um fluxo que não é só benéfico, mas é de 

importância fundamental para o graduando em tradução (SANTOS, 

2011).  

Nesta perspectiva, Arrojo (1992, p. 108) afirma que a crença na 

possibilidade na dicotomia teoria versus prática traz pelo menos duas 

consequências: 

1. [...] a possibilidade de uma oposição clara e 

objetiva entre teoria e prática emerge da crença 

na possibilidade da oposição entre sujeito e 

objeto, em que o primeiro pretende não apenas 

descrever e controlar o segundo, mas também 

não misturar-se com ele. A possibilidade dessa 

oposição necessariamente anula a subjetividade 

do sujeito em sua relação com o objeto. 2: Se, 

estabeleceu-se que há uma teoria separada da 

prática, pressupõe-se também que a prática 

poderia ser realizada sem uma teoria que a 

governasse inteiramente, que a motivasse e 

delineasse seus caminhos.  

 

Assim, a própria divisão institucionalizada no curso de Tradução 

e Interpretação, ou seja, a estrutura curricular da maioria dos cursos de 

formação de tradutores e interpretes corrobora com raciocínio, segundo o 

qual a reflexão teórica cabe exclusivamente à teoria, que, por sua vez, 

corrobora com o preconceito de que pensar e fazer são ações distintas e 

incomunicáveis e, portanto, durante as aulas de Prática de Tradução 

comentários e discussões de conceitos teóricos não são contemplados. 
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Nesse sentido, a criação do EPTI do curso de Letras Bacharelado-

Tradutor e Intérprete da FIBRA, permite a associação entre a teoria e a 

prática da tradução. Parte-se do princípio que traduzir vai além de 

transmitir significados e de buscar em dicionários ou em tradutores 

soluções e respostas prontas. Por meio da prática real da profissão o 

aluno percebe que a tradução depende das escolhas ou de seleções feitas 

por cada tradutor que, necessariamente, levam em conta os aspectos 

sociais e culturais no ato de traduzir.  

As teorias discutidas nas aulas de “Teoria e Técnica da Tradução” 

e a prática tradutória nas disciplinas da “Prática da Tradução 

Comentada”, certamente, acabam se fundindo no EPTI. Perante situações 

reais da prática profissional o aluno se vê obrigado a tomar decisão 

perante as dificuldades no processo de tradução por ele enfrentadas e 

acaba “se libertando” de certa passividade diante da correção do 

professor. Desta forma, percebe-se que o aluno deixa de ser um agente 

passivo no processo de tradução e adota uma postura reflexiva e analítica 

frente aos textos traduzidos. Tal postura desenvolve no aluno uma maior 

consciência sobre seu papel como futuro tradutor. 

Nesse contexto, o Escritório de Prática de Tradução e 

Interpretação – EPTI, desde sua criação em 2010, vem se constituindo 

como o primeiro contato real do aluno do curso de Letras Bacharelado-

Tradutor e Intérprete Inglês/Português da FIBRA com o mundo do 

trabalho e o EPTI se firma, nessa perspectiva, como parte integrante do 

ciclo formativo do aluno a partir de experiências vivenciais diferenciadas 

na construção da identidade do futuro tradutor. 
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O Escritório de Prática de Tradução e Interpretação – EPTI na 

forma de projeto permanente de extensão é concebido como atividade 

acadêmica articulada com a formação do aluno, como sendo a 

exteriorização do aprendizado acadêmico fora dos limites da sala de aula. 

É o espaço no qual o aluno desenvolve os conhecimentos práticos 

construídos ao longo do curso de formação, correlacionando a teoria com 

a prática. 

No período de 2010 a 2013 o EPTI totaliza um quantitativo de 132 

(cento e trinta e dois) trabalhos traduzidos. O EPTI recebeu documentos 

acadêmicos para tradução em diversas áreas do conhecimento. Foram 

traduzidos trabalhos na área de ciências sociais aplicadas, ciências 

humanas, ciências da saúde, o que reafirma a ação interdisciplinar entre 

as diversas áreas do saber das atividades desenvolvidas pelo EPTI.   

Quadro1: Quantitativo de tradução e gênero textual de 2010 a 

2013 

Número de tradução  Gênero textual 

22 Artigos científicos completos 

12 Resumos de artigos científicos 

36 Resumos de TCC - graduação 

43 Resumos de projetos integradores 

7 Resumos de TCC – pós-graduação/lato 

sensu 

8 Resumos de TCC – pós-graduação/stricto 

sensu 

3 Reportagem 

1 Carta comercial 

Fonte: EPTI (2014) 
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Quanto à natureza dos documentos recebidos pelo EPTI para 

tradução no período de 2010 a 2013 (Quadro 1), em relação ao gênero 

textual e instituição solicitante, verifica-se que foram realizadas 

traduções tanto para a comunidade acadêmica interna quanto externa. 

Foram realizadas versões de resumos de artigos científicos completos 

para submissão de publicação em periódicos internacionais e versões de 

resumos de artigos, resumos de projetos integradores, trabalhos de 

conclusão de curso de graduação e pós-graduação em nível de mestrado 

e doutorado solicitados por alunos da comunidade acadêmica externa de 

instituições públicas e privadas do município de Belém, estado do Pará, 

tradução de reportagens e carta comercial. 

As atividades práticas desenvolvidas pelo EPTI como projeto de 

extensão permanente da FIBRA, seguindo as diretrizes pedagógicas do 

curso de Letras Bacharelado-Tradutor e Intérprete Inglês/Português 

contempla a indissociabilidade entre ensino- pesquisa- extensão. Essa 

diretriz reafirma que a extensão como um processo acadêmico é 

justificada por meio da formação de pessoas e de geração de 

conhecimento, tendo o aluno como protagonista de sua formação técnica 

para obtenção de competências e habilidades necessárias à atuação 

profissional. 

O espaço destinado ao EPTI faculta ao acadêmico a 

disponibilidade de assimilar o seu conhecimento teórico com os entraves 

que somente a prática, por meio do dia a dia, pode oferecer. Nesse 

sentido, a soma das experiências vivenciadas na prática prepara o futuro 



 
105 

profissional a atuar em diferentes áreas do conhecimento de sua 

formação. 

O EPTI proporciona ao aluno a prática relacionada às diferentes 

disciplinas apresentadas ao longo do curso de Letras Bacharelado-

Tradutor e Intérprete Inglês/Português e favorece o conhecimento do 

trabalho multidisciplinar e o contato direto com a realidade profissional e 

o avanço tecnológico na área de tradução em relação às ferramentas 

tecnológicas para o ato de traduzir. 

A metodologia da prática das atividades de tradução 

desenvolvidas pelo EPTI contempla o processo de tradução dentro de um 

amplo conjunto de ferramentas tecnológicas disponíveis nas redes de 

internet- os Programas de Apoio à Tradução-PAT. Os PAT(s) se referem 

a um conjunto diversificado de ferramentas no qual se sobressaem os 

corretores ortográficos, glossários, dicionários virtuais, sistemas de 

memória de tradução, programas de alinhamento e emparelhamento de 

textos, além da tradução automática e de determinadas ferramentas da 

linguística de corpus que se aplicam aos Estudos de Tradução. 

Com o avanço da tecnologia no mundo para acelerar e 

informatizar as diversas atividades econômicas devido à globalização, 

várias áreas do conhecimento tiveram um enorme desenvolvimento. No 

campo da tradução não foi diferente, a tradução durante séculos foi o 

canal mais importante para a disseminação do conhecimento social, 

cultural e comercial entre todas as nações de diferentes idiomas, que 

tinha como atribuição possibilitar o cruzamento do entendimento das 

ideias entre países e entre línguas em geral (MILTON, 1998). 
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Para Amorim (2005) a atribuição da tradução é fundamental, para 

as relações comerciais internacionais, para a interação do conhecimento 

cientifico como a medicina e a tecnologia e para o desenvolvimento dos 

países e dos povos. 

Vários acontecimentos históricos e políticos mundiais, como a 

guerra fria, o desenvolvimento tecnológico do Japão na década de 70, a 

criação da C.E Comunidade Européia que agrupou diversas nações de 

diferentes línguas como de origem Latina e de origem Anglo-saxônicas e 

a era tecnológica como o surgimento da internet, contribuíram com o 

processo de dispersão da informação, e, portanto, surge a necessidade de 

ferramentas que possam acelerar o processo da tradução e a 

comunicação. O surgimento dos tradutores automáticos foi uma 

consequência natural da evolução eletrônica mundial (ALFARO, 1998). 

Diversos tradutores eletrônicos foram disponibilizados no 

mercado, inclusive, gratuitamente na internet. O surgimento dos 

tradutores automáticos permitiu a comercialização de sowftware de 

tradução como: Systran, Globalink, Power Translator, Pro DéjaVu, L & 

H Power Translator. Os tradutores automáticos são ferramentas 

essenciais no trabalho do tradutor contemporâneo, pois disponibiliza uma 

gama enorme de termos e expressões que facilitam o processo de 

tradução (ALFARO, 1998). 

A partir da metodologia utilizada na prática de tradução por meio 

dos PAT(s) o aluno inserido no projeto de extensão permanente 

“Escritório de Prática de Tradução e Interpretação- EPTI” acompanha o 

avanço tecnológico e apreende na prática o uso das ferramentas virtuais 
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no processo tradutório, considerando a necessidade da sua intervenção e 

participação ativa no processo de tradução. 

A criação do projeto de extensão permanente “Escritório de 

Prática de Tradução e Interpretação- EPTI” foi e tem sido de grande 

relevância ao desenvolvimento da prática das teorias da tradução 

apreendidas no curso de Letras Bacharelado Tradutor e Intérprete da 

Faculdade Integrada Brasil Amazônia- FIBRA. Certamente, este projeto 

coloca alunos em formação e profissionais da área de tradução em um 

contexto prático e rico de aprendizagem e proporciona uma experiência 

impar. 

 

Conclusão 

 

Verifica-se que ao longo dos anos de sua existência, a execução 

do projeto de extensão permanente “Escritório de Prática de Tradução e 

Interpretação- EPTI” vem contribuindo de forma significativa na 

formação profissional dos alunos, uma vez que associa a teoria e a 

prática e considera o avanço tecnológico no processo de tradução, o que 

permite a formação de profissionais conscientes do papel do tradutor no 

processo de formação e a possibilidade de “recriar” textos e não somente 

transferir sentidos. 

No Brasil, o ensino e a aprendizagem da tradução em âmbito 

acadêmico, bem como a pesquisa na área de tradução são fenômenos 

relativamente recentes. Nos últimos 50 anos os estudos da tradução tem 

avançado de forma significativa à medida que os cursos de graduação e 
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pós-graduação alimentam as discussões que minimizam a fronteira entre 

teoria e prática. Hoje, certamente, a pesquisa em tradução se inspira em 

um campo fértil da prática tradutória em várias áreas do conhecimento, 

na qual a linguagem e a comunicação tem um papel primordial. 

Diariamente são traduzidos milhares de textos na área científica, 

jornalística, jurídica, comercial, literária, poética e técnica, e na área 

audiovisual como legendagem e dublagem para TV e cinema.  

Em um cenário em que a pesquisa e a extensão se diversificam e 

dialogam com outras áreas do conhecimento, torna-se imperativo discutir 

a formação de tradutores e as práticas de tradução no contexto dos cursos 

de tradução em nível de graduação e pós-graduação. Entende-se que seja 

necessária a articulação entre estudos de formação dos profissionais da 

área de tradução considerando os diversos quadros teórico-

metodológicos que os orientam de maneira a contemplar as discussões 

sobre as múltiplas experiências pedagógicas observadas no cenário 

educacional. 

Acredita-se que a escolha desta linha de trabalho poderá oferecer 

o espaço necessário para o intercâmbio entre os diferentes 

posicionamentos teóricos e práticas didáticas que a formação de 

tradutores exige na atualidade. 
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