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Tradução é
mecânica,
mas acessível

● A União Europeia desenvolveu
seu próprio programa de tradu-
ção automática, chamado MT@
EC, que é destinado principal-
mente a lidar com jargão burocrá-
tico. Em razão de cortes orça-
mentários, a UE provavelmente
terá de eliminar 10% de sua força
de trabalho de tradução humana
nos próximos anos. A Microsoft
também lançou um projeto de
tradução. No ano passado, Rick
Rashid, chefe das operações
mundiais da Microsoft Research,
anunciou o resultado numa confe-
rência na China. Rashid falou em
inglês, e um computador da Mi-
crosoft traduziu simultaneamen-
te suas palavras para o manda-
rim – não com uma voz monóto-
na e fraquinha, mas com a voz do
próprio Rashid, montada a partir
de amostras de fala previamente
gravadas. A máquina ao menos
captou uma lasca de humanida-
de. / DER SPIEGEL

Google
busca fim
da barreira
da língua
Projeto de engenheiro alemão, Google
Translate traduz e ‘conversa’ em 71 línguas
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Quando escritores de ficção
científica vislumbram o futu-
ro da humanidade, algumas
ideias para melhorar o mun-
do pipocam repetidamente.
Elas incluem energia gratuita
e ilimitada e espaçonaves que
viajam à velocidade da luz. E
incluem também a criação de
computadores miniaturiza-
dos que servem como tradu-
tores universais, eliminando
todas as barreiras de língua.

O último destes sonhos, pelo
menos, é algo que o Google pre-
tende tornar realidade. A pes-
soa encarregada do projeto é
um cientista da computação de
um vilarejo perto de Erlangen,
no sudoeste da Alemanha.

Franz Joseph Och, 41 anos, há
muito tem se concentrado em
um único objetivo: construir
um computador de tradução
perfeito, uma máquina que seja
tão discreta e rápida “que você
mal a percebe, exceto como um
sussurro em seu ouvido”, um
dispositivo capaz de dizer pron-
tamente qualquer texto, o con-
teúdo de um site ou uma conver-
sa, em qualquer outra língua.

Para Och, o que poderia equi-
valer a uma viagem sem proble-
mas para turistas e um futuro
sinistro para muitos intérpre-
tes é, na verdade, muito mais:
um caminho para a inteligência
artificial. Quando adolescente,
ele sonhava com máquinas ca-
pazes de simular atributos ex-
clusivamente humanos.

Och estudou ciência da com-
putação e fez sua tese de douto-
rado sobre inteligência artifi-
cial. A agência de pesquisa do
Departamento de Defesa dos
EUA (Darpa, na sigla em in-
glês), o levou para a Califórnia.
Em 2004, Och recebeu um tele-
fonema do cofundador do Goo-
gle, Larry Page, que perguntou:
“Quer mudar de escala?” Och
ganhou seu próprio departa-
mento na empresa, o Google
Translate.

Apesar do departamento ter
produzido pouco até agora, pro-
vavelmente ninguém tem ambi-
ções maiores que Och e sua
equipe: eles querem finalmente
dar um fim à mistura de línguas
babilônicas da humanidade.
Eles já fizeram progressos subs-
tanciais.

O Google Translate hoje con-
segue traduzir textos de 71 lín-
guas. Quando um artigo da Der
Spiegel é incluído no programa,
por exemplo, o usuário pode ob-
ter uma tradução para o francês
numa fração de segundo. Um
cartaz misterioso numa esta-
ção ferroviária japonesa só pre-
cisa ser fotografado com um
smartphone; o aplicativo Trans-
late automaticamente reconhe-
ce o texto na imagem e o traduz.

O serviço do Google foi usa-
do cerca de 200 milhões de ve-
zes no ano passado. E, até ago-
ra, tem sido gratuito. Mas em-
presas multinacionais, em parti-
cular, agregariam um grande va-
lor a um serviço de tradução au-
tomática; o Google poderia qua-
se certamente cobrar uma quan-
tia substancial de dinheiro pela
ferramenta no futuro.

Por enquanto, porém, o obje-
tivo da empresa é aperfeiçoar o
serviço, e seu caminho passa pe-
lo smartphone. A equipe do
Translate desenvolveu um apli-
cativo que transforma smart-
phones em máquinas de tradu-
ção falantes, com a capacidade
de lidar com cerca de duas dú-
zias de línguas, por enquanto.

O aplicativo funciona muito
bem, desde que as frases sejam
simples. Por exemplo, um ale-

mão que queira dizer a um mo-
torista de táxi em Pequim que
precisa chegar urgentemente
em uma farmácia só precisa fa-
lar em seu smartphone e o apa-
relho prontamente repete a fra-
se em chinês, corretamente,
mas com voz um tanto fina:
“Qing dai wo qu yijia yaodian”.

Och sente que o aplicativo
ainda está “um pouco lento e
desajeitado, porque é preciso
apertar botões”. A qualidade da
traduçãotambém é inconsisten-
te. Mas há alguns anos as pes-
soas diriam que ele era um lou-
co por ter previsto isto que o
Translate pode fazer hoje.

Automático. A IBM lançou as

bases da tradução automática
há décadas, mas o projeto não
progrediu e foi abandonado.
Por esta razão, os primeiros
anos no Google foram “um pro-
jeto de pesquisa pura”.

A equipe do Translate, aco-
modada na sede do campus
principal do Google no Vale do
Silício, cresceu consideravel-
mente. Ela inclui vários cientis-
tas da computação alemães,

mas nem um único linguista.
Desenvolver dicionários, defi-

nir estruturas gramaticais e to-
das as regras que são normal-
mente alimentadas em progra-
mas de tradução para imitar tra-
dutores humanos não desempe-
nham papel importante para a
equipe do Google. Aliás, as re-
gras com frequência acabam
sendo inflexíveis e excessivas
para o computador lidar.

Em inglês e alemão, por exem-
plo, os adjetivos precedem os
substantivos, enquanto em
francês ocorre geralmente o
contrário. Por conseguinte, um
programa de tradução se trans-
forma rapidamente em “perdi-
do em tradução”.

O Google, por sua vez, enfati-
za o que sabe melhor: a pura
massa de dados e estatísticas.
“De modo que o que o sistema
está basicamente fazendo (é)
correlacionar traduções exis-
tentes e aprender mais ou me-
nos por conta própria como fa-
zer isso com bilhões e bilhões
de palavras de texto”, diz Och.
“No fim, computamos probabi-
lidades de tradução.” E quanto
maior a massa de dados existen-
tes, melhor funciona o sistema.

É por isso que o computador
de tradução só se tornou possí-
vel com a internet. A rede mun-
dial oferece uma enorme rique-
za de traduções existentes./TRA-
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União Europeia e
Microsoft investem
em tradutores

Economia.
Sistema
automático
vai eliminar
10% da
equipe de
tradutores
da sede
da UE

O Google Translate com fre-
quência funciona bem, mas ain-
da está longe da perfeição. Sinta-
xe, entonação e ambiguidade
continuam sendo problemas
importantes para programas de
tradução automática. As tradu-
ções que eles produzem são, em
geral, compreensíveis, mas são
um pesadelo para linguistas.

Mas o que exatamente o Goo-
gle pretende fazer com o servi-
ço Translate? Será que a compa-
nhia quer conseguir um mono-
pólio da comunicação humana
e a supremacia sobre a intera-
ção global?

O cientista da computação
responsável pelo projeto, Franz
Joseph Och, se mostra vago, di-
zendo que o lado comercial das
coisas não é seu departamento.
Mas está disposto a dizer o se-
guinte: “a tradução mecânica
torna muitas informações aces-
síveis a muitas pessoas, e isso
torna muitas coisas possíveis.”
O benefício indireto, explica, é
o que importa.

O Google adotou abordagem
semelhante com seus outros
produtos. Seu mecanismo de
busca e serviço de e-mail são
gratuitos, por enquanto. Mas
eles também proporcionam
centenas de milhões de usuá-
rios e seus dados ao Google. /
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● Projeto
“A tradução mecânica torna
informações acessíveis a
muitas pessoas, e isso torna
muitas coisas possíveis.”

“O aplicativo (Google
Translate) ainda está um
pouco lento e desajeitado,
porque é preciso apertar
botões”

“O que o sistema
basicamente está fazendo é
correlacionar traduções
existentes e aprender mais
ou menos por conta própria
como fazer isso com bilhões
e bilhões de palavras de
texto”
Franz Joseph Och
RESPONSÁVEL PELO GOOGLE TRANSLATE
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 14 set. 2013, Economia & Negócios, p. B21.




