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Abstract: This paper analyzes a set of texts contained in a Book of Sworn 
Translation Records pertaining to a translator accredited in Brazil. The 
objective is to verify the textual typology and the specifical characteristics of 
the lexicon present in this corpus, specially concerning the set of lexical units 
fully articulated and brachygraphic units (Kočourek, 1991). The research is 

placed in the domains of Terminology, Sworn Translation and Corpus-based 
Translation Studies. 
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Resumo: Este trabalho analisa um conjunto de textos contidos em um Livro 
de Registro de Traduções Juramentadas pertencentes a uma tradutora 
credenciada pela Junta Comercial de um Estado brasileiro. O objetivo é 
verificar a tipologia textual e as especificidades do léxico presentes nesse 
córpus, notadamente no que concerne ao conjunto de unidades lexicais 
plenamente articuladas e de unidades braquigráficas (Kočourek, 1991). A 

pesquisa situa-se no campo da Terminologia, da Tradução Juramentada e dos 
Estudos da tradução baseados em córpus.  
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1. Introdução 

A tradução juramentada (TJ), entendida como uma “tradução feita em formato 
apropriado para ter validade oficial e legal perante órgão em instituições públicas” 
(Andrart, 2004), recobre-se de grande importância para as relações entre povos e países.  

Existe uma demanda por parte dos alunos dos cursos de Tradução do Brasil e 
dos profissionais que já atuam no mercado, mas que não são juramentados, de formação 
e treinamento nesse tipo de tradução. Tal interesse deriva, em grande parte, da forte 
intersecção entre a tradução juramentada e a tradução de textos jurídicos e comerciais, 
modalidades essas em constante demanda no mercado de trabalho. 
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Diante desse quadro, equipes de pesquisadores da UNESP de São José do Rio 
Preto, coordenadas pelas Profªs Drªs Lídia Almeida Barros e Diva Cardoso de Camargo, 
e da USP decidiram desenvolver, em colaboração e sob a coordenação geral do Prof. 
Dr. Francis Henrik Aubert, investigações científicas que visam estudar a TJ em uma 
perspectiva multidisciplinar.  

Os dados apresentados neste trabalho constituem, portanto, alguns resultados de 
uma pesquisa maior que visa à identificação das características da tradução juramentada 
no que tange a aspectos textuais e lexicais. No que concerne ao léxico, neste artigo 
nossa análise enfocará as unidades lingüísticas plenamente articuladas (ULPA) e as 
unidades braquigráficas (Kočourek, 1991) presentes em um Livro de Registro de 

Traduções. Desse modo, os resultados aqui expostos são parciais em relação ao projeto 
maior. Em respeito à confidencialidade necessária e inerente a esse tipo de pesquisa, 
nenhum dado identificador de tradutor ou dos clientes será revelado.  

 

2.Tipologia textual 

Sabe-se que, embora todo texto possa, em determinada situação, ser submetido a 
uma tradução juramentada (Aubert, 1996, p. 14), a maior parte dos documentos cuja 
tradução dessa natureza é solicitada pode ser dividida nos seguintes grandes grupos: 
a) documentos pessoais: carteira de identidade, certidões de nascimento, casamento,  
divórcio ou óbito; documentos escolares, carteiras de habilitação de motoristas, 
passaportes, e outros; b) documentos societários: termos de incorporação, deliberações 
de conselhos de empresas, atas de reuniões, contratos em geral etc. c) documentos 
financeiro-comerciais: balanços de empresas, faturas, notas de débito, letras de 
câmbio, conhecimento de embarque, notas promissórias, correspondência comercial etc. 
d) documentos legais: cartas rogatórias, atestados de antecedentes, procurações etc.. 
e) documentos de diferentes naturezas: patentes, transferência de tecnologia, 
correspondência eletrônica etc. Assim, verifica-se, de modo geral, diversidade e 
abrangência no que concerne aos tipos de textos que freqüentemente são submetidos à 
tradução juramentada.  

Cada tradução é rigorosamente controlada e arquivada seguindo regras 
específicas de orientação e controle determinadas pela Junta Comercial do Estado em 
que o tradutor atua profissionalmente. Os textos traduzidos são armazenados em livros 
de “Registro de Traduções”, que também seguem normas estritas de organização, 
impostas pela respectiva Junta Comercial. Após aposentadoria ou morte do tradutor, os 
livros de Registro de Traduções são recolhidos pela Junta Comercial e arquivados.  

Os tipos de textos traduzidos por um mesmo profissional podem variar de livro 
para livro, além de variar de tradutor para tradutor. Essas diferenças encontram-se 
diretamente relacionadas a uma série de variáveis, dentre elas, o tempo de exercício na 
profissão por parte do tradutor público, fase de sua carreira, implantação no mercado, 
cidade em que atua, respeitabilidade de que goza e outras. Assim, a tradução 
juramentada de certos tipos de documentos que apresentam alto grau de dificuldade é 
preferencialmente solicitada pelos clientes a tradutores de maior experiência e 
especialização no domínio do documento em questão. Uma vez conquistada a confiança 
dos clientes, esses passam a destinar ao tradutor o mesmo tipo de documentação cada 
vez que a tradução juramentada se faz necessária.  
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Em nossa pesquisa analisamos um Livro de Registro de Traduções e observamos 
que o mesmo dispõe de 400 páginas que abrigam 144 documentos. Desses, 124 vão na 
direção tradutória inglês→português e 20 no sentido inverso. No que concerne à 
tipologia textual, os resultados revelam os seguintes dados (respectivamente tipo de 
documento e número de exemplares): Notas de débito, 21; Demonstrativo de 
rendimentos pagos e impostos retidos, 17; Procuração e Atestado de antecedentes, 9 de 
cada; Conhecimento de embarque, 10; Conhecimento de embarque aéreo e 
Conhecimento de embarque de transporte combinado, 1 de cada; Fatura/fatura 
comercial, 8; Letras de câmbio, 4; Correspondência comercial (transmitida por fax) e 
Correspondência eletrônica, 3 de cada; Contrato social, 3; Contrato de compra de 
ativos sem garantia, Contrato de compra e venda, Contrato de prestação de serviços, 
Contrato de programa de fornecedor, Memorando de contrato, 1 de cada; Página de 
travel guide, Resolução de Conselho de Administração, Termo de constituição de 
sociedade, Carta comercial, Cheque, 2 de cada; Declarações, 5, das quais 2 referentes a 
rendimentos pagos, 2 referentes a produtos para diagnóstico in vitro, 1 atestando 
residência e 1 atestando boas práticas de manufatura; Atestado de vínculo empregatício, 
Carteira de habilitação de motorista, Certidão de registro de nascimento, Certificado 
de aprovação – ISO 9001, Cessão de créditos, Demonstrativos de pendências, Estatuto 
social, Histórico escolar, Informe de débito em conta, Legalização/reconhecimento de 
firma, Passaporte, Resolução especial (de uma empresa), Resolução ordinária (de uma 
empresa), Termo de rescisão de Contrato de Prestação de Serviços, Translado de 
registro de casamento, 1 de. 

Na direção tradutória inversa, ou seja, português→inglês, constam, no mesmo 
livro, os seguintes documentos (respectivamente tipo e nº de exemplares): Birth 
Registration Certificate, 7; Certificate e Court decision, 3; Transcript of Undergraduate 
Studies, 2; Diploma of Bachelor, 2; Labor and Social Security Book, Marriage 
Certificate e Death Registration Certificate, 1 de cada.  

Para fins de estudo do léxico e tendo em mira a homogeneidade das análises a 
que procederemos, limitar-nos-emos ao conjunto de textos de tradução na direção 
inglês→português. 

 

3. Considerações teóricas sobre o léxico 

Nos estudos terminológicos e lexicológicos é muito freqüente a ocorrência dos 
termos palavra, vocábulo e termo, ocasionando confusão entre os iniciantes na matéria. 
A palavra é normalmente definida pelos dicionários de língua como um "conjunto de 
sons articulados, de uma ou mais sílabas, com uma significação" (Michaelis, 1998, 
p. 1531). Quando se trata de estatística lingüística, usa-se palavra-ocorrência, ou seja, 
ao se analisar um texto do ponto de vista quantitativo, verifica-se um dado número de 
palavras que ocorrem no mesmo. De modo prático, essas são identificadas pelos espaços 
em branco existentes entre uma e outra seqüência fonético-fonológica. Esse é, aliás, o 
principal critério utilizado pelo computador para estabelecer o número de palavras 
existentes no texto (Barros, 2004, p. 40).  

A determinação do número de vocábulos presentes em um texto pressupõe o 
trabalho de levantamento das palavras contidas no mesmo. De fato, as palavras-
ocorrência são contadas cada vez que se apresentam no texto, enquanto que os 
vocábulos são contados apenas uma vez. Essa relação se dá por se compreender 
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vocábulo como um modelo de realização das palavras que o representam no texto 
(Barbosa, 1990, p. 233). Em Lingüística de Córpus, as palavras-ocorrência são 
chamadas tokens e os vocábulos types (Berber Sardinha, 2004, p. 165-166).  

Nos textos técnicos, científicos e especializados, é comum encontrarem-se 
designações (“qualquer representação de um conceito” (ISO 1087, 1990, p. 5)) que se 
caracterizam como unidades braquigráficas (braqui-, do grego, breve, conciso, curto), 
isto é, formas gráficas "compostas de letras, de números ou de símbolos especiais (não-
alfanuméricos), formadas por diferentes combinatórias desses elementos, ou, enfim, por 
meio do agrupamento de uma unidade lingüística plenamente articulada com elementos 
braquigráficos" (Kočourek, 1991, p. 158). Os símbolos são unidades braquigráficas e se 
apresentam “em forma de letras, números, pictogramas ou de qualquer combinação 
desses elementos” (ISO 1087, 1990, p. 5). Distinguem-se dos termos por não serem 
unidades plenamente articuladas, ou seja, unidades lingüísticas escritas em forma de 
seqüência de letras (Kočourek, 1991, p. 158).  

 

4.Estatística lexical e perfil do léxico das traduções juramentadas analisadas 

O trabalho de levantamento e a análise do léxico contido nos textos de nosso 
córpus foram feitos com o auxílio do Hyperbase (versão 5.2 de janeiro de 2002), 
programa de gerenciamento de bases textuais desenvolvido por Etienne Brunet, 
pesquisador da Universidade de Nice, França. Primeiramente aplicamos a ferramenta 
informática nos textos com vistas ao levantamento do léxico e, em seguida, as 
informações foram submetidas ao olho clínico do terminólogo para maior controle dos 
resultados. 

De acordo com os dados estatísticos obtidos por essa operação, o córpus 
compõe-se de 171.397 palavras-ocorrência (tokens) e 11.910 vocábulos (types); 
percentualmente estes últimos constituem cerca de 7% das primeiras. O número de 
hapax legomena (unidades lexicais com freqüência 1) é considerável: 5.295, isto é, 
cerca de 45% dos vocábulos. Do total dos 11.910 vocábulos encontrados no córpus, 
cerca de 9580 são unidades lingüísticas plenamente articuladas (ULPA), perfazendo, 
portanto, cerca de 80% dos vocábulos.  

Dessas 9580 ULPA, 2.020 caracterizam-se como nomes próprios. É preciso 
ressaltar que o critério utilizado pelo programa computacional para identificar unidades 
lexicais com esse estatuto é o de observar as letras maiúsculas. Ocorre, porém, que a 
ferramenta eletrônica inclui dentre os nomes próprios todas as palavras que iniciam 
frases. Em um primeiro momento, nossa pesquisa levantou um número mais avantajado 
de vocábulos que, após passar pelo crivo do terminólogo, reduziu-se a 2020. Os nomes 
próprios representam aproximadamente 21% das ULPA, enquanto que os nomes 
comuns ocorrem em número de 7560, ou seja, 79% do total dessas unidades.  

No que concerne às unidades braquigráficas, essas também se demonstraram 
marcantes no córpus – cerca de 2330 –, o que, proporcionalmente ao total de vocábulos, 
representa cerca de 20%. Do ponto de vista tipológico, essas unidades apresentam-se 
sob a forma de: a) sinais puramente gráficos, tais como ' ” - #  ( ) ** / \ [ ] _ < > 
b) sinais de pontuação, como ,  . : ;? ! … c) símbolos de operações matemáticas, como 
+ = x ÷ %. d) indicadores de moeda, tais como R$, US$, £. e) símbolos relacionados a 
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sociedades e a contratos comerciais, como & , §. f) elementos ligados à comunicação por 
e-mails, tais como @ e outros; g) numerais.  

Estes se destacam dentre as unidades braquigráficas, tendo-se apresentado sob a 
forma de cardinais (100, 1145358, 372889870002019) ou de ordinais (10th, 3rd, 
14º,14th, 11ª). Nos documentos, têm a função de indicar percentagem (10%, 100%), 
valores financeiros (US$ 114,00, R$ 3000,00), pesos e medidas (250kg, 30kg, 25x4m), 
telefone ou fax ((017) 111.1111), datas, horas e tempo (05/04/2001, 10h15, 
10h54m12s). A combinatória de numerais com letras em diversos tipos de códigos – de 
infração de trânsito, de produtos, de contêineres (em conhecimentos de embarque), de 
matrícula de profissionais em órgãos reguladores de atividades comerciais e tantos 
outros – também se evidenciou relevante.  

 

Conclusão  

Os dados acima demonstram que, no livro analisado, a variedade tipológica de 
textos é grande. No que concerne à direção tradutória, predomina a inglês→português. 
Efetivamente, nesse sentido observam-se 41 tipos de documentos traduzidos do inglês 
que se realizam em 124 exemplares, os quais se compõem de 171.397 palavras (tokens). 
As versões (textos traduzidos do inglês→português) compõem-se, no total, de oito tipos 
de documentos, 20 exemplares e 6118 palavras.  

Os documentos de maior ocorrência (número de exemplares) observados no 
córpus desta pesquisa são, na ordem, Notas de débito (21); Demonstrativos de 
rendimentos pagos e impostos retidos (17); Conhecimentos de embarque, se 
computados juntos (em geral, aéreo e de transporte combinado), perfazem 12; 
Procurações e Atestados de antecedentes (9 cada) e Fatura/fatura comercial, 8; no que 
concerne à versão, Birth Registration Certificates (7). Os demais apresentam freqüência 
de 1 a 4.  

Para fins de estudo do léxico no âmbito deste trabalho, foram, porém, 
considerados apenas os textos traduzidos (por oposição à versão), ou seja, que 
resultaram do ato tradutório na direção inglês→português.  

As unidades lingüísticas plenamente articuladas predominam nos textos das 
traduções juramentadas analisadas, correspondendo a 80% dos vocábulos. Cerca de 
79% das ULPA possuem o estatuto de nomes comuns e 21% são nomes próprios. A 
explicação para a presença marcante desses últimos nas traduções juramentadas 
estudadas repousa na tipologia textual. De fato, o córpus analisado compõe-se de 
documentos pessoais, de contratos, correspondência comercial e outros, dos quais 
constam nomes de pessoas físicas e jurídicas, além de endereços. 

Também se demonstrou relevante no conjunto léxico levantado a presença de 
unidades braquigráficas, que totalizam, em termos numéricos, cerca de 2330, 
representando, do ponto de vista percentual, 20% dos vocábulos. Esse número elevado 
se explica pelo fato de muitos textos do córpus constituírem-se de documentos 
comerciais e financeiros, que empregam grande quantidade de numerais, sinais, 
símbolos matemáticos e códigos relativos à compra, venda e transporte de mercadorias.  

Os elementos expostos neste trabalho constituem em si dados importantes para a 
identificação das características da tradução juramentada, mas devem ser considerados 
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em sua dimensão parcial em relação a um conjunto de dados que ainda deverá ser 
estudado em nossas pesquisas.  
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