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RESUMO 

 

Tradução e adaptação transcultural de materiais educativos: 

proposta metodológica de validação no contexto da saúde 

 

Este trabalho foi realizado dada a necessidade de tradução e adaptação transcultural validada 

dos materiais educativos para apoio aos profissionais de Fonoaudiologia, os quais lidam direta 

ou indiretamente com crianças com deficiência auditiva em diferentes regiões do país. 

Reitera-se, ainda, que este estudo constitui uma alternativa significativa para promover a 

atualização profissional continuada e, por conseguinte, aprovisionar possíveis deficiências 

educacionais. Este estudo objetivou: (1) propor método sistemático para a tradução, adaptação 

e validação de materiais educativos, no contexto da Fonoaudiologia; (2) realizar a tradução 

para a língua inglesa, adaptação transcultural e validação multidisciplinar de seis unidades de 

telefonoaudiologia disponíveis no Portal Sistema FM; e (3) realizar a tradução para a língua 

inglesa, localização e internacionalização do Portal Sistema FM. Inicialmente, realizou-se 

uma revisão da literatura estabelecendo relações com produções anteriores, identificando 

temáticas recorrentes ao contexto deste estudo e apontando novas perspectivas. Em seguida, 

delineou-se a proposta em quatro etapas: (1) tradução e adaptação transcultural; (2) validação 

multidisciplinar pelo comitê; (3) síntese da tradução e validação; e (4) diagramação e 

publicação. Além disso, descreveu-se, metodologicamente, os níveis para a tradução, 

localização e internacionalização do Portal Sistema FM. Um método sistemático para a 

tradução, adaptação e validação de materiais educativos, no contexto da Fonoaudiologia, foi 

proposto. Optou-se por delinear novas diretrizes uma vez que as propostas existentes para os 

protocolos da saúde mostraram-se inviáveis no que tange a sua complexidade para o presente 

contexto e, notoriamente, para o contexto dos 29% de artigos que não citaram tais bases 

teóricas no levantamento realizado. A tradução, adaptação transcultural e validação das 

unidades estabelecidas foram realizadas. O comitê de tradutores sugeriu até 13% de alterações 

no texto e somaram 81.425 caracteres  em seus pareceres; enquanto, o comitê de 

fonoaudiólogos sugeriu até 3% de alterações no texto e somaram 82.715 caracteres em seus 

pareceres; entende-se que: (1) a tradução realizada pelo tradutor insider profissional foi 

satisfatória; (2) a competência tradutória e a experiência do tradutor é um fator que propicia 

um olhar holístico e analítico para o construto; (3) a grande parte das sugestões dos 

fonoaudiólogos são de grande relevância e impacto para o construto; e (4) a experiência dos 

participantes, em ambos os grupos, refletiu no percentual de alterações sugeridas. A tradução, 

localização e internacionalização do Portal Sistema FM para a língua inglesa foi realizada e 

disponibilizada pelo endereço: http://en.portalsistemafm.fob.usp.br/. Conclui-se que o método 

proposto se mostrou eficiente e eficaz, com possibilidade de ser utilizado por outras áreas de 

estudo. 

Palavras-chave: Tradução. Adaptação transcultural. Validação. Fonoaudiologia. Audiologia. 

Saúde. Educação continuada. Tecnologia assistiva. 
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ABSTRACT 

 

Translation and Cross-Cultural Adaptation of Educative Materials: 

Methodological Proposal for Validation in the Context of Health 

 

This study was carried out due to the need for validated translation and cross-cultural 

adaptation of the educative materials to support Audiologists, who deal directly or indirectly 

with hearing impaired children in different regions of the country. Furthermore, this study 

constitutes a significant alternative to promote continuing education for professional 

development and, consequently, provision for possible educational gaps. This study aimed to: 

(1) propose a systematic method for translation, adaptation, and validation of educative 

materials, in the context of Audiology; (2) carry out translation into the English language, 

cross-cultural adaptation, and multidisciplinary validation of six teleaudiology units available 

on the FM System Portal; and (3) perform the translation into the English language, 

localization, and internationalization of the FM System Portal. Initially, a literature review 

was carried out establishing connections with previous productions, identifying recurrent 

issues in the context of this study and pointing out new perspectives. The proposal was then 

outlined in four stages: (1) translation and cross-cultural adaptation; (2) multidisciplinary 

validation by the expert committee; (3) synthesis of translation and validation; and (4) layout 

and publication. Also, the levels of the translation, localization, and internationalization of the 

FM System Portal were described methodologically. A systematic method for the translation, 

adaptation, and validation of educative materials in the context of Audiology was proposed. 

New guidelines were outlined, since the current proposals for health protocols were not 

feasible with regard to their complexity for the present context and, notoriously, for the 

context of the 29% of papers that did not cite such theoretical bases in the accomplished 

research. The translation, cross-cultural adaptation, and validation of the established units 

were carried out. The committee of Translators suggested up to 13% of alterations in the text 

and presented 81,425 characters in their notes; while the committee of Audiologists suggested 

up to 3% of alterations in the text and presented 82,715 characters in their notes; it is 

understood that: (1) the translation by the insider professional Translator was satisfactory; (2) 

translation competence and the experience of the Translator is a factor that provides a holistic 

and analytical view of the construct; (3) most of the suggestions of the Audiologists are of 

high relevance and impact to the construct; and (4) the experience of the participants, in both 

groups, reflected in the percentage of suggested alterations. The translation, localization, and 

internationalization of the FM System Portal into the English language was accomplished and 

made available for access on the following address: http://en.portalsistemafm.fob.usp.br/. It 

was concluded that the proposed method was efficient and effective with the possibility of 

being used by other areas of study. 

Keywords: Translation. Cross-cultural adaptation. Validation. Speech-Language and Hearing 

Science. Audiology. Health. Continuing education. Assistive Technology  

http://en.portalsistemafm.fob.usp.br/
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Tradução e adaptação transcultural de materiais educativos: 

proposta metodológica de validação no contexto da saúde 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O campo dos avanços tecnológicos aplicados à saúde e à melhora da qualidade de vida 

vêm se desenvolvendo num ritmo cada vez mais crescente. Os indivíduos com deficiência 

auditiva podem se beneficiar por meio dos dispositivos eletrônicos, como, por exemplo, dos 

Aparelhos de Amplificação Sonora Individual (AASI) e Implante Coclear (IC), para melhor 

aproveitamento em situações sonoras específicas, como em uma sala de aula ou um escritório 

de trabalho. A comunicação eficaz é fundamental, já que um problema na compreensão da 

informação pode afetar o bem-estar do indivíduo (CASTIEL, 2003).  

A atenção na inclusão de crianças com deficiência auditiva na sala de aula, com o passar 

dos anos, vem recebendo cada vez mais destaque. Dentre os tópicos importantes a serem 

considerados para que ocorra a inclusão, estão as variáveis como: o tipo dos dispositivos 

utilizados pelo aluno, características acústicas da sala de aula, adaptação curricular, 

quantidade de alunos em sala de aula, posicionamento do aluno, dentre outros. Nesta via, 

Seno (2009) observa que as estratégias facilitadoras para a comunicação com um estudante 

com deficiência auditiva são recursos importantes no momento da interação. A distância e a 

posição que o professor fica em relação ao aluno interferem de forma significativa na sua 

compreensão. 

Vale destacar que as salas de aulas de educação regular são ambientes auditivo-verbais, 

nas quais os alunos passam quase a totalidade do tempo envolvidos com atividades em que se 

predomina a expressão oral dos professores ou dos seus companheiros, cujas mensagens são 

recebidas em forma auditiva. 

Desta forma, a audição é essencial para a aprendizagem. No contexto da educação 

escolar é imprescindível a compreensão da mensagem recebida pelo aluno, sendo necessário 

um ambiente com sinal acústico de boa qualidade. De acordo com a Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT (1987) e a American National Standard Institute – ANSI (2010), 

existem normas acústicas que regularizam os níveis de ruído, tempo de reverberação e relação 

sinal/ruído em ambientes escolares (CRUZ, 2014).  
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Existem diversas causas que fazem com que um ambiente acústico possa ser inadequado 

(ANSI, 2010): (1) a reverberação, entendida como o eco que se produz quando o som se 

reflete nas distintas superfícies; (2) a distância, entre a pessoa que fala e a pessoa que recebe a 

mensagem; (3) a distância auditiva crítica, entendida como a distância máxima que se pode 

estar do falante, antes de deixar de compreender com clareza os sons da fala. Dentro desta 

distância, os sons da fala são audíveis e inteligíveis; porém, fora desta distância auditiva 

crítica, a criança ouvirá a fala, mas não será capaz de captar claramente todos os fonemas. Por 

exemplo, pode confundir a palavra “sabão” e “sapão”, onde ambos os fonemas “b” e “p” são 

bilabiais e, foneticamente, similares. Não basta que a criança ouça o som, a mesma deve ser 

também capaz de captar as diferenças entre os distintos fonemas (menor unidade sonora do 

sistema fonológico de uma língua); e (4) o ruído de fundo, levando em consideração que o 

nível máximo para a sala de aula escolar não deveria superar os 35 dB. O ruído em sala de 

aula gera impacto no esforço auditivo, que é percebido como o esforço necessário para ouvir e 

entender a fala em ambiente ruidoso (HICKS; THARPE, 2002).  

Os fatores que fazem com que as salas de aula sejam geralmente ruidosas são: design ou 

arquitetura da mesma (estruturas quadradas e retangulares, superfícies altamente refletoras, 

como, paredes lisas, vidros e quadro negro); ruídos por problemas estruturais em sistemas de 

ventilação, iluminação e computadores; ruídos invasivos de salas de aulas adjacentes, pátios e 

corredores; ruídos produzidos pelos alunos na própria sala de aula; e ruídos invasivos das 

indústrias e tráfego de automóveis ou pedestres. Além de afetar as crianças, o ruído pode 

gerar fadiga vocal nos docentes, já que devem forçar a voz de forma constante para superá-lo, 

causando distúrbios vocais e disfonia, além de transtornos associados com o estresse laboral. 

Do ponto de vista da aprendizagem, a consequência mais problemática deste ambiente 

acústico inapropriado é o baixo rendimento acadêmico-escolar dos alunos, especialmente nos 

alunos com deficiência auditiva. Uma vez que se o aluno não é capaz de ouvir a instrução do 

professor, todo o processo educacional é prejudicado (FLEXER, 2005; JACOB et al., 2014). 

No ambiente ruidoso, os usuários de AASI e/ou IC tendem a apresentar queixas em 

relação à compreensão da fala. Como solução ao problema, existe o Sistema de Frequência 

Modulada (FM) utilizado no contexto da sala de aula. Considerado uma tecnologia assistiva, 

o Sistema FM consiste em um transmissor/microfone utilizado pela professora e um receptor 

utilizado pelo aluno. O transmissor possui um microfone acoplado, que capta o sinal sonoro 

(por exemplo, a voz do professor), que é modulado (convertido) em uma onda 

eletromagnética transmitida sem fio, através de ondas de rádio, ao receptor. No receptor, o 
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sinal é modulado novamente em um sinal sonoro e pode chegar ao usuário através de um 

auricular, seja um AASI ou um processador do implante coclear. 

Como benefício adicional desse sistema assistivo, deve-se destacar que ao trabalhar com 

transmissão sem fio, a mobilidade na sala de aula é proporcionada ao professor, evitando que 

o aluno seja auditivamente prejudicado quando o professor está distante; melhorando assim 

condições acústicas, como, por exemplo, a reverberação de um ambiente, que compromete a 

inteligibilidade do sinal da fala (JACOB, 2015). 

O Sistema FM foi incorporado recentemente no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS), na tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais 

(Portaria no. 1274, de 25 de junho de 2013). Alguns fatores devem ser considerados pela 

equipe do Serviço de Saúde Auditiva para a adaptação do Sistema FM. Dentre as 

características técnicas destes dispositivos é necessária a entrada direta de áudio (DAI) e/ou a 

bobina telefônica ou conectividade digital sem fio. Após a seleção do Sistema FM, é 

importante a verificação do desempenho do mesmo antes de adaptá-lo no indivíduo com 

deficiência auditiva. Na verificação, os procedimentos utilizados irão depender de cada 

paciente, do tipo de microfone/transmissor e receptor que foi selecionado. A verificação do 

Sistema FM deve ser realizada por meio de uma combinação de testes, que devem incluir, 

como por exemplo, avaliações eletroacústicas e testes de percepção de fala (no silêncio e no 

ruído) apropriadas para cada caso. (JACOB; QUEIROZ-ZATTONI, 2015; AAA, 2011). 

No Brasil, os estudos sobre essa temática são escassos, em virtude da grande extensão 

territorial e, principalmente, devido às diferenças existentes na formação profissional; com 

isso, a necessidade da criação de programas educativos na área da saúde torna-se cada vez 

mais necessária (FERRARI et al., 2010).  

A maior parte dos programas e materiais educativos desenvolvidos até agora, na área da 

saúde, está no idioma inglês e foi elaborada com a intenção de ser utilizada em países cuja 

língua-alvo seja o inglês. Contudo, o Brasil vem se tornando um grande produtor de materiais 

educativos, estes elaborados com a intenção de serem utilizados pelos brasileiros ou países 

falantes de língua portuguesa; por exemplo, o minicurso disponível no Portal Sistema FM. 

Como resultado, no primeiro caso, a tradução do inglês para o português permite alcançar 

todos os países de língua portuguesa e importar conteúdos relevantes e atualizados sobre as 

diversas temáticas, enriquecendo nosso conhecimento; por outro lado, no segundo caso, a 

tradução do português para o inglês permite escalar globalmente e disseminar nossas próprias 

pesquisas e estudos, compartilhando nossa própria produção de conhecimento para o mundo. 

Destarte, a metodologia proposta neste estudo busca atender ambos os vieses. 
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Tendo em vista a distribuição geográfica dos profissionais no território brasileiro, uma 

maneira de alcançá-los se dá por meio da Teleducação. Podemos novamente destacar o Portal 

Sistema FM (ALVES, 2016), criado com o propósito de proporcionar atualização profissional 

sobre o Sistema FM aos fonoaudiólogos que atuam em Serviços de Saúde Auditiva em todo o 

Brasil.  

Diante disso, o presente estudo teve como objetivo traduzir, adaptar transculturalmente 

para a língua inglesa e validar seis unidades que compõem um minicurso sobre Sistema FM, 

traduzindo para inglês o website Portal Sistema FM (ALVES, 2016). 

Ao buscar na literatura métodos eficazes e eficientes para que o resultado desta 

proposição fosse alcançado com primor, observamos que, apesar de recorrente na literatura 

(GIUSTI; BEFI-LOPES, 2008), as poucas propostas metodológicas para tradução e validação 

propendem aos instrumentos e protocolos da área da saúde; além disso, não encontramos 

propostas metodológicas com o enfoque designadamente para materiais educativos. Sendo 

assim, tornou-se também escopo deste estudo propor um método sistemático para tradução, 

adaptação transcultural e validação de materiais educativos.  

Entendemos, assim, que este estudo se mostra relevante do ponto de vista social em 

escala nacional, bem como do ponto de vista científico-acadêmico por fortalecer a relação 

multidisciplinar entre áreas da Saúde e a área dos Estudos da Tradução, ao propor novos 

parâmetros, para pesquisadores acadêmicos e profissionais, com validade externa, processual, 

democrática e dialógica (ANDERSON; HERR; 1999). 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Sobre o título do estudo: tradução e adaptação transcultural 

 

Os conceitos de interdisciplinaridade, que se refere ao que é comum a duas ou mais 

áreas do conhecimento, e multidisciplinariedade, que se diz respeito à junção de diversas 

áreas do conhecimento dentro de um assunto específico (PRIBERAM, 2017), estão presentes 

neste trabalho, que traz em seu título tradução e adaptação transcultural e tornam possível a 

exploração e integração científica de duas áreas distintas do conhecimento: Tradução e Saúde. 

A aproximação entre essas duas áreas pode alcançar, a partir deste trabalho, tanto 

alunos, professores, pesquisadores da área dos Estudos da Tradução e dos Estudos 

Linguísticos de um modo geral, interessados nas questões linguístico-culturais, quanto alunos, 

professores e pesquisadores da área da Saúde, principalmente aqueles interessados na 

tradução de protocolos e instrumentos utilizados e traduzidos nessa área, traçando vieses 

investigativos inter- e multidisciplinares. No entanto, nem sempre a terminologia utilizada por 

áreas que se intercruzam é coincidente; deste modo, faz-se necessário maior cuidado com a 

conceituação da terminologia utilizada (COUTO, 2003). 

Os termos tradução e adaptação transcultural problematizam o próprio ato de tradução. 

Para os estudiosos dessa área, adaptar transculturalmente um texto já seria, em essência, a 

função de qualquer tradução (BASSNETT, 2002). Os estudiosos da área da Saúde, porém, 

compreendem que traduzir é uma etapa de todo o processo de adaptação transcultural de 

protocolos ou outros instrumentos (BEATON et al., 1990). 

A tradução é, de modo geral, considerada um processo em que um texto escrito em uma 

determinada língua será reescrito em outra língua, considerando-se as diferenças entre os dois 

sistemas linguístico-culturais distintos e as situações de produção e recepção de cada um dos 

textos (LEAL, 2006). Com efeito, os receptores dos textos original e traduzido são, 

indubitavelmente, princípios determinantes do escopo da tradução, visto que um texto é um 

ato comunicativo que só se completará no momento da recepção. Por conseguinte, o tradutor 

é um produtor de significados que, munido das intenções do produtor de texto da cultura de 

partida, produz, na cultura de chegada, um novo instrumento comunicativo (NORD, 1991). 

A adaptação, por sua vez, no domínio dos Estudos da Tradução, pode ser compreendida 

como uma modalidade tradutória (AUBERT, 1998) que visa à solução de tradução de um 

segmento textual que contém elementos linguísticos-culturais de difícil equivalência no texto 

e cultura de chegada, exigindo adaptações com traços pertinentes de sentido à outra língua e 
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cultura, denotativos ou conotativos, e abandonando a busca pela equivalência plena. A 

adaptação é, por assim dizer, o resultado do embate entre duas realidades (extra)linguísticas 

que se confrontam no ato tradutório (PERDERSEN, 2005; AUBERT, 2006). 

Embora se saiba da complexidade conceitual envolvendo os termos tradução e 

adaptação, utiliza-se, neste trabalho, tradução e adaptação transcultural, uma vez que os 

estudiosos da área da Saúde, área principal à qual se vincula este estudo, assim os utilizam; 

como foi possível observar em nosso contexto de investigação, ao analisar os títulos dos 34 

artigos tabulados no Quadro 2, 11 artigos (50%) referem-se à equivalência/adaptação 

cultural; 10 artigos (29%) à tradução e adaptação transcultural; 3 artigos (9%) à versão; 2 

artigos (6%) à tradução; e 2 artigos (6%) não se referem a processos. Assim, no escopo deste 

estudo, adotou-se tradução e adaptação transcultural de materiais educativos diante da 

recorrência da utilização dos artigos e da terminologia adotada. 

A problemática conceitual, na área da Saúde, acerca dos termos tradução e adaptação 

transcultural se dá, talvez, pela interpretação equivocada de metodologias, diretrizes ou 

processos para tradução de instrumentos e protocolos (GUILLEMIN et al., 1993; WILD et al., 

2005; PETERS et al., 2006; BEATON et al., 2000; BORSA et al., 2012), cujos estudiosos os 

entendem como sendo um ato de tradução não apenas do material linguístico em si, como 

também de elementos culturais que identificam e afetam as culturas, separando os dois 

conceitos, isto é, tornando-os dois processos unilaterais que se cruzam em um dado momento 

dos processos; quando, de fato, a adaptação está presente durante todo o processo de tradução. 

Quiçá, futuramente, na área da Saúde, tais termos venham a sofrer alguma alteração, 

aglutinando tradução e adaptação transcultural em um só conceito: tradução (em inglês, 

translation; em espanhol, traducción; em francês, traduction), mediante as influências 

exercidas pelas pesquisas das áreas da Tradução e da Saúde, facilitando a padronização e a 

localização das produções acadêmicas nos bancos de dados dos periódicos nacionais e 

internacionais. 

 

2.2. A deficiência auditiva no Brasil 

 

Segundo dados do IBGE, extraídos da Cartilha Do Censo 2010 – Pessoas com 

Deficiência, em 2010, dentre toda a população residente no país, o equivalente a 45.606.048 

de brasileiros (23,9%) – dos quais 25.800.681 (26,5%) são mulheres e 19.805.367 (21,2%) 

são homens – possuía pelo menos uma das deficiências investigadas: visual, auditiva, motora 

e mental ou intelectual. É de grande valia ressaltar que a prevalência da deficiência variou de 
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acordo com a natureza das mesmas. A deficiência auditiva, por sua vez, representou 5,10% 

dos afetados, sendo 1,12% identificados com deficiência auditiva severa.  

Os dados do censo mostraram que a deficiência atinge as pessoas em qualquer idade, 

algumas pessoas nascem com ela, outras a adquirem ao longo da vida. Os dados apontam que 

a deficiência auditiva afeta 1,3% do grupo de 0 a 14 anos, 4,2% do grupo de 15 a 64 anos e 

25,6% do grupo de 65 anos ou mais.  

No que tange à taxa de alfabetização, em 2010, existiam 45.220.745 pessoas de 5 anos 

ou mais de idade que apresentavam pelo menos uma das deficiências averiguadas. Ressalta-se 

que as pessoas abrangidas em mais de um tipo de deficiência foram computadas somente uma 

vez. Do total, 36.964.660 estavam alfabetizadas, representando total de 81,7% dessa amostra 

populacional. Daquelas afetadas por deficiência auditiva, isto é, um total de 9.638.276 

pessoas, 7.281.134 eram alfabetizadas – sendo 3.727.827 homens e 3.553.307 mulheres.  

Apesar de crianças com deficiência auditiva terem seus direitos resguardados quanto ao 

benefício de inclusão em escolas regulares, públicas ou privadas, através do uso do Sistema 

FM, o cenário só começou a mudar a partir da publicação da Portaria 1.274, de 25 de junho de 

2013, que inclui o Sistema FM na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses 

e Materiais Especiais (OPM) do SUS (Jacob et al., 2014). Segundo Bevilacqua et al. (2013), a 

inclusão do Sistema de FM no SUS foi resultado indireto do projeto piloto, desenvolvido em 

2012, “Uso de Sistema de FM na Escolarização de Estudantes com Deficiência Auditiva”, por 

MEC/SECADI/UFSCAR. Dada a recente incorporação do Sistema FM, existe agora a 

necessidade de atualização dos profissionais que realizam a adaptação e o acompanhamento 

do Sistema FM no aluno com deficiência auditiva.  

Em consequência da distribuição geográfica dos profissionais no país, uma maneira de 

se oferecer essa necessária atualização é o uso da Tele-educação, como o Portal Sistema FM. 

Com a tradução do Portal Sistema FM que aqui propomos, almejamos disseminar informação 

e alcançar países que, assim como em algumas regiões do Brasil, possuem acesso limitado 

acerca da temática, bem como fazer do portal mais uma fonte de conhecimento técnico-

científico com possibilidade de leitura em língua inglesa. 

 

2.3. Portal Sistema FM: um programa de tele-educação em Fonoaudiologia 

 

A tele-educação consiste no emprego de ferramentas tecnológicas para a constituição e 

aprimoramento do conhecimento de alunos e profissionais das mais diferentes áreas do saber. 
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A prática da tele-educação nasceu da necessidade da reformulação da metodologia 

convencional de ensino. Tal prática trata de método pedagógico de ensino em que o educador 

e o educando não compartilham o mesmo espaço físico. Nota-se que, no campo da saúde, essa 

metodologia de ensino tem sido frequente e pode ser oferecida em situações diversas, desde 

cursos de aperfeiçoamento e extensão, até mesmo cursos de graduação e especialização.  

Apesar dos termos telemedicina e telessaúde serem utilizados como palavra sinônimas, 

Spinard et al. (2009) observam que o termo telessaúde pode ser considerado mais abrangente, 

englobando a telemedicina, a telefonoaudiologia, entre outras.  

Wen (2008) corrobora que a telemedicina vem tendo respeitável solidificação no Brasil 

nestes últimos anos com o incentivo obtido junto às agências de fomento à pesquisa, bem 

como com ações governamentais, que possibilitaram a instauração de equipes e núcleos de 

pesquisa em muitas instituições universitárias brasileiras. 

Consoante, Blasca (2012) reitera que os Programas de Telessaúde podem constituir uma 

alternativa significativa para promover atualização profissional continuada e, por conseguinte, 

aprovisionar possíveis deficiências educacionais. 

O exercício da Telessaúde em Fonoaudiologia foi regulamentado pelo Conselho Federal 

de Fonoaudiologia de acordo com a resolução nº 366/2009, definindo-o como o exercício da 

profissão através das tecnologias de informação e comunicação com emprego de metodologia 

interativa e de ambientes virtuais de aprendizagem com as quais se poderá prestar assistência, 

promover educação e, ainda, realizar pesquisa em Saúde. 

Segundo a organização APS (http://aps.bvs.br/rede-de-colaboradores), em 2017, já são 

contabilizados 23 estados brasileiros (Amazonas, Pará, Tocantins, Rondônia, Alagoas, Bahia, 

Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Goiás, Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul, Espirito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, 

Rio Grande do Sul e Santa Catarina) no Programa Nacional de Telessaúde. Segundo 

levantamento de Alves (2015), em 2015, eram 14 os estados envolvidos; representando um 

aumento do alcance em nove novos estados brasileiros. Programa este que tem como objetivo 

prover amplo acesso ao conhecimento científico e técnico atualizado, relevante e aplicável 

para Atenção Primária à Saúde (APS) no âmbito do SUS para apoiar as atividades de 

teleconsultoria, telediagnóstico e tele-educação realizadas no âmbito do Programa Nacional 

de Telessaúde Brasil Redes (BRASIL, 2016). 

 Na Fonoaudiologia, o emprego da telessaúde junto à tele-educação e à teleassistência 

tem aumentado gradativamente devido o advento de demanda que, para Blasca (2012), denota 

http://aps.bvs.br/rede-de-colaboradores
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uma importante estratégia tanto para os estudantes e os profissionais, quanto para os 

pacientes, os familiares e a comunidade em geral. 

 Ferreira (2014) investigou, em uma revisão sistemática com base em 28 artigos (sendo 

19 publicados no Brasil) no que tange ao ensino a distância no domínio da Fonoaudiologia, se 

as intervenções virtuais propostas tem se mostrado efetivas; constatando que, apesar do 

número de estudos ser apoucado, os disponíveis mostram que as intervenções dentro dos 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem têm sido eficazes para os tópicos relacionados à 

Fonoaudiologia voltados para a capacitação de estudantes, bem como de profissionais. 

Segundo Levy (1996), a expressão “Ambiente Virtual de Aprendizagem”, doravante 

AVA, é muito utilizada contemporaneamente por educadores, comunicadores, técnicos em 

informática e outros interessados pela relação existente entre educação e comunicação com 

mediação tecnológica, especialmente pelas relações sócio-técnicas existentes entre humanos e 

redes telemáticas de informação e comunicação. Quanto aos recursos e possibilidades nesse 

ambiente, os participantes podem compartilhar materiais, participar de fóruns e chats de 

discussão, fazer exercícios, responder questionários e enquetes, acessar links externos, fazer 

download de arquivos enviados pelo mediador, acessar diretamente seu desempenho etc. 

Segundo Alves (2016), dentre tantas ferramentas disponíveis, a infografia, escolhida 

como recurso principal do Portal Sistema FM, pode ser utilizada nos AVA. Essa metodologia 

pode atuar como estratégia complementar de ensino, de forma dinâmica e interativa, 

modernizando o texto científico, tornando-o mais didático e adequado ao contexto 

educacional em que se manifesta (PESSOA; MAIA, 2012). Além disso, essa ferramenta 

incorpora ao texto muitas ilustrações para revelar o desconhecido e explicar o complexo de 

maneira simples, sintética e com foco no receptor da mensagem (FASSINA; 

CAVALCANTE; ANDRADE, 2009); enriquecendo e tornando especiais os materiais 

disponibilizados. 

A versão original do Portal Sistema FM (http://portalsistemafm.fob.usp.br) é resultado 

da dissertação de mestrado da aluna Tacianne Kriscia Machado Alves do Programa de Pós-

graduação em Fonoaudiologia do Departamento de Fonoaudiologia da Faculdade de 

Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo (FOB/USP Bauru), sob orientação da 

Profa. Dra. Regina Tangerino de Souza Jacob. 

Segundo Alves (2016), o desenvolvimento do conteúdo do website foi baseado nas 

fases de desenvolvimento de design instrucional propostas por Filatro e Piconez (2004). A 

primeira etapa envolveu a identificação de necessidades de aprendizagem, definição de 

objetivos instrucionais e o levantamento das restrições envolvidas. Na segunda etapa foi 

http://portalsistemafm.fob.usp.br/
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realizada a elaboração do conteúdo, selecionadas imagens, vídeos, fotografias e animações 

para tornar o ambiente virtual de aprendizagem mais dinâmico e interativo. Na terceira etapa 

foram analisados quais recursos tecnológicos deveriam ser usados para que o objetivo 

proposto fosse alcançado. Por fim, a quarta etapa envolveu o acompanhamento, a revisão e a 

manutenção do sistema proposto. O website é composto por sete módulos: 

 

Módulo 1: RUÍDO E ESCOLA 

Módulo 2: SISTEMA FM 

Módulo 3: ADAPTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA FM 

Módulo 4: ORIENTAÇÕES AOS PAIS E PROFESSORES 

Módulo 5: DEPOIMENTOS 

Módulo 6: SOLUÇÕES DE PROBLEMAS 

Módulo 7: AVALIE O PORTAL 

 

Quanto às suas características técnicas de design, o portal é totalmente escrito em 

Português brasileiro, trazendo poucos menus de acesso em perfeito funcionamento. Possui um 

logotipo personalizado, também em português, contendo mistura de tipologia regular sans 

serif (onde escreve-se: Portal FM) e school handwriting (onde escreve-se: Sistema). Traz uma 

foto colorida de escolares notadamente de nacionalidade brasileira sentados em uma sala de 

aula com expressão de felicidade. Não há necessidade de cadastro e login para acesso aos 

módulos e conteúdo. Ao clicar sobre um módulo, o usuário é redirecionado para uma nova 

página onde carrega-se um arquivo do tipo PDF, que lançam mão do recurso infográfico 

enquanto característica de diagramação. Após realizar testes, observa-se que o website se 

mostrou funcional e com boa usabilidade nos navegadores Internet Explorer, Mozilla Firefox 

e Google Chrome em computadores desktop e laptop, bem como se mostrou responsivo em 

navegadores de smartphones com plataforma iOS e Android, sendo aprovado nos testes de 

experiência de usuário realizados pela ferramenta Google PageSpeed Insights. Tais 

observações denotam que o website está apropriado para a proposta de tele-educação. 

 

2.4. Alcunhando os materiais 

 

Uma das primeiras indagações levantadas no início deste estudo foi como se referir aos 

materiais disponibilizados no Portal Sistema FM; seriam eles instrucionais, educacionais, 

instrutivos, educativos, didáticos, pedagógicos, explicativos, informativos? Dentre as tantas 
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alternativas, observou-se, em suas respectivas definições, que foram duas as que mais se 

aproximaram do escopo deste estudo; e, posteriormente, a escolha vocabular entre materiais 

educacionais e materiais educativos se deu tendo em vista a existência de uma sutil diferença 

semântica percebida ao consultar dois dicionários de língua portuguesa (PT), dois dicionários 

de língua inglesa (EN) e um dicionário de língua espanhola (ES); todos em suas versões 

oficiais online; vide Quadro 1. 

Com esta investigação lexical, pode-se concluir que, conceitualmente, os “materiais 

educativos” são aqueles desenvolvidos com a finalidade de possibilitar ao aluno construir um 

determinado conhecimento relativo a um conteúdo didático, buscando favorecer o 

conhecimento pelo aluno, ou seja, aquele que é usado na escola com finalidade pedagógica. 

Podemos asseverar também que, conceitualmente, “materiais educacionais” são aqueles que 

podem ser usados para algum objetivo educacional ou pedagogicamente defensável, qualquer 

que seja a natureza ou finalidade para qual tenha sido criado, ou seja, são aqueles usados na 

escola, mas que não têm finalidade pedagógica.  

Sendo assim, ao retomar tais conceitos olhando substancialmente para o contexto e a 

intencionalidade do nosso objeto de estudo, optou-se por “materiais educativos”, uma vez que 

o construto original é pautado em conhecimento técnico-científico, reproduzido em formato 

de infográfico com atributos didático-pedagógicos, para um ambiente virtual de transmissão 

de informações para fonoaudiólogos utilizando a Teleducação Interativa.  

 

Quadro 1 – Síntese de busca em dicionários online 

Dicionários 
PT: educativo 

EN: educative 

ES: educativo 

PT: educacional 

EN: educational 

ES: educacional 

PT - Dicionário 

Priberam (2016) 
que educa; edificante; relativo a educação; 

PT - Dicionário 

Houaiss (2016) 

que concorre para a educação; 

instrutivo; 
relativo a educação; 

EN - Oxford 

Dictionary (2016) 

intended or serving to  

educate or enlighten; 

relating to the provision of 

education; 

EN - Cambridge 

Dictionary (2016) 
providing education; relating to education; 

ES - Diccionario 

Larousse (2016) 

que tiene relación con la 

educación; que instruye; 
de la educación; 
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2.5. Tradução e adaptação de materiais educativos 

 

A elaboração e tradução de materiais educativos na área da saúde – em específico neste 

estudo, em Fonoaudiologia – e a utilização dos mesmos por parte dos profissionais no que 

concerne à sua própria capacitação e aprimoramento ou, ainda, ao apoio aos pacientes e suas 

famílias com necessidades especiais, propiciam não tão somente estudar (1) a realidade da 

qual se refere ao paciente, mas também (2) uma abordagem centrada na família, isto é, que 

reconhece a família como o elemento chave no processo de tomada de decisão e na prestação 

de cuidados ao paciente; e (3) o perfil e necessidades do profissional da saúde.  

Deste modo, compreendemos a relevância do tradutor insider
1
, ao qual, em definições 

nossas, referimo-nos ao profissional da Tradução atuando dentro de uma outra área a fim de 

compreender o universo e a complexidade que a constitui, uma vez que o conjunto desses 

saberes são elementos para uma atuação eficaz
2
 que preza não somente a precisão das 

informações, mas o cuidado no trato com questões que trazem à tona dilemas éticos e de 

conduta de ambas as áreas, em especial, a área da saúde; em suma, o insider traz consigo 

visão ambilateral e holística para o ato tradutório em questão. 

É importante observar que a maior parte dos materiais disponibilizados tem como 

idioma de origem o inglês, e para serem utilizados por pesquisadores, profissionais, famílias e 

pacientes no Brasil, necessitam, previamente, de sua tradução, adaptação e validação em 

língua portuguesa. O inverso também é verdadeiro, os materiais produzidos no Brasil, em 

língua portuguesa, necessitam de sua tradução, adaptação e validação em língua inglesa (ou 

outra), para divulgação do conhecimento científico e possibilitar um alcance internacional. 

A tradução é o passo inicial do processo de adaptação dos materiais. Desta forma, é 

necessário produzir um texto que, segundo Azenha Junior (1999), preserve a referência à 

                                                           
1
 O termo insider pode, eventualmente, ser encontrado na subárea “localização de games”, nos Estudos da 

Tradução, e compreende que o tradutor está inteiramente envolvido com o produto (o jogo traduzido), com a 

área de concentração do produto, com o mercado consumidor do produto, sendo inclusive consumidor/usuário 

do produto produzido (O’HAGAN; MANGIRON, 2013). Embora, em nosso contexto, o tradutor não seja 

fonoaudiólogo para consumir profissionalmente os produtos (os materiais educativos traduzidos), o tradutor 

profissional é um pesquisador inserido no Programa de Pós-Graduação em Fonoaudiologia, cursando disciplinas 

específicas no âmbito da Fonoaudiologia, podendo então, em um certo nível, ser considerado insider. 

 
2
 No que tange a subárea de Interpretação Comunitária, dentro da área de Estudos da Interpretação, vários 

estudos têm alertado para os potenciais problemas gerados pela atuação de tradutores intérpretes ad hoc não 

profissionais na área da saúde (ANGELELLI, 2004; BISCHOFF, 2003; FLORES, 2003; ERTL; 

PÖLLABAUER, 2010; PÖCHHACKER; KADRIC, 1999). Nesse sentido, Avery (2001) reitera que o papel do 

tradutor intérprete da área da saúde envolve um conjunto de habilidades e expectativas complexas praticadas em 

um cenário social, cultural e politicamente complexo – tanto no nível interpessoal como no institucional. 

Considerações estas que fortalecem a importância dos tradutores insiders ou, no contexto da subárea nesta nota 

explicitada, intérpretes insiders. 
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instância que transfere o saber específico e, ainda, possa ser eficaz na cultura para qual o texto 

é transportado.  

A adaptação de instrumentos e materiais educativos é uma tarefa complexa, que exige 

planejamento e rigor quanto à conservação do seu conteúdo, de seus atributos e da sua 

validade para a população e cultura ao qual se destina (CASSEPP-BORGES; BALBINOTTI; 

TEODORO, 2010).  

Com base nos dois últimos parágrafos, deparamo-nos com um paradoxo na literatura: a 

busca a “adaptação do conteúdo” com “rigor à conservação do conteúdo”. Destarte, cabem 

aqui pertinentes indagações. Seria possível adaptar com rigor à conservação do conteúdo? 

Seria o conteúdo a ser adaptado, conceitualmente, o mesmo conteúdo a ser conservado? Qual 

o limiar da adaptação em relação à conservação do conteúdo? Qual o conceito de adaptação 

no âmbito da tradução?                     

Corroboramos com a afirmação de Hambleton (2005), que afirma que no processo de 

adaptação, deverão ser considerados aspectos culturais
3
, idiomáticos

4
, linguístico, bem como 

os contextuais
5
 no que tange à sua tradução. Consideramos, assim, que adaptar é acomodar 

um determinado conteúdo para seu uso em outro contexto sócio-linguístico-cultural. 

Nesse viés, Guillemin et al. (1993) reiteram que a adaptação transcultural é composta 

pela tradução e pela adaptação, ou seja, uma combinação de tradução de palavras e sentenças 

de um idioma para outro, e uma adaptação com relação ao idioma-alvo, ao contexto cultural e 

ao estilo de vida do público-alvo. As diretrizes propostas por estes autores são compostas por 

cinco etapas: (1) tradução, (2) retrotradução, (3) comitê de revisão, (4) pré-teste e (5) possível 

adaptação dos pesos das pontuações para o contexto cultural. 

A experiência prática com o processo de adaptação transcultural de instrumentos, junto 

a novas estratégias propostas por pesquisadores, levaram a um aperfeiçoamento da 

metodologia proposta por Guillemin em 1993 (BEATON et al., 2000). A nova proposta foi 

elaborada com base em uma revisão do processo de adaptação transcultural com base nas 

                                                           
3
 Do ponto de vista das Ciências Sociais, os aspectos culturais dizem respeito ao conjunto de ideias, 

comportamentos, símbolos e práticas sociais artificiais aprendidos de geração em geração por meio da vida em 

sociedade. Do ponto de vista da Filosofia, os aspectos culturais dizem respeito ao conjunto de manifestações 

humanas que contrastam com a natureza ou comportamento natural. Do ponto de vista da Antropologia, os 

aspectos sociais dizem respeito ao complexo que inclui conhecimento, crenças, arte, morais, leis, costumes e 

outras aptidões e hábitos adquiridos pelo homem como membro da sociedade. 

 
4
 Uma expressão idiomática é um conjunto de duas ou mais palavras que se caracteriza por não ser possível 

identificar o seu significado mediante o sentido literal dos termos que constituem a expressão. 

 
5
 Entende-se por contexto, o conjunto de condições de uso de uma língua, que envolve, simultaneamente, o 

comportamento linguístico e o social, e é constituído de dados comuns ao emissor e ao receptor. 
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literaturas médica, da psicologia e da sociologia. As diretrizes reformuladas propostas por 

Beaton et al. (2000) formam um processo de seis fases: (1) tradução, (2) síntese das traduções, 

(3) retrotradução, (4) comitê de revisão, (5) pré-teste e (6) submissão da documentação aos 

autores/comitê; as quais explanaremos a seguir.  

 

(1) tradução do instrumento do idioma de origem para o idioma-alvo: 

O primeiro passo importante a ser considerado, ao se traduzir e adaptar um instrumento, é a 

sua tradução do idioma de origem para o idioma-alvo, isto é, o idioma almejado ao final do 

processo para utilização em novo contexto. Tal processo requer uma série de cuidados a fim 

de se obter uma versão final satisfatória para o novo contexto, mas também congruente com a 

versão original. Para Beaton et al. (2000), esta primeira tradução deve ser realizada por dois 

tradutores bilíngues profissionais, cuja a língua materna deve ser a língua-alvo da tradução. 

Além disso, é importante que um dos tradutores apresente familiaridade com o construto 

avaliado, enquanto o segundo tradutor não deve estar ciente dos objetivos da tradução. 

 

(2) síntese das traduções: 

Sintetizar as versões de um instrumento refere-se a comparar as diferentes traduções e avaliar 

as suas discrepâncias semânticas, idiomáticas, conceituais, linguísticas e contextuais, com o 

objetivo de se chegar a uma versão única. Nesse processo, é comum encontrar duas possíveis 

fontes de complicações que precisam ser levadas em consideração e reavaliadas: (a) traduções 

complexas que possam dificultar a compreensão por parte da população a quem se destina o 

instrumento ou (b) traduções demasiadamente simplistas que subestimam o conteúdo original.  

 

(3) retrotradução: 

Para Sireci et al. (2006), a retrotradução
6
, ou back-translation, é também sugerida como uma 

constatação de controle de qualidade adicional. Esse procedimento deve suceder todos os 

procedimentos de ajuste semântico e idiomático, uma vez que o instrumento, nesta etapa, 

deverá estar concluído para avaliação final do autor do instrumento original. A retrotradução 

refere-se a traduzir o produto final para o idioma de origem. Isto significa que se o 

instrumento original foi redigido em inglês e posteriormente traduzido para o português, nesta 

                                                           
6
 Encontram-se na literatura os termos backtranslation, back-translation e reverse translation, bem como as suas 

traduções retrotradução, retro-tradução e tradução reversa, respectivamente. Conceitualmente, todos os termos 

se mostraram análogos quanto aos objetivos. Um levantamento foi realizado nas bases PubMed, SciELO, Web 

of Science, Google Scholar e SIBi (Apêndice A) e observou-se que os termos back-translation (em inglês com 

hífen) e retrotradução (em português sem hífen) se mostraram com recorrência muito superior em relação aos 

demais, justificando, assim, a escolha lexical deste estudo. 
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fase, o instrumento será traduzido do português para o inglês e comparado com o instrumento 

original. O objetivo é avaliar em que medida a versão traduzida está refletindo o conteúdo do 

item, conforme propõe a versão original. Segundo Beaton et al. (2000), a realização da 

retrotradução deve ser realizada por dois tradutores diferentes daqueles que realizaram a 

primeira tradução. Contudo, ressaltamos que diversos autores têm sido cautelosos sobre a 

utilização da retrotradução (GUDMUNDSSON, 2009; HAMBLETON, 1993; VAN DE 

VIJVER; LEUNG, 1997), uma vez que este processo pode incidir na ênfase dos aspectos 

gramaticais em detrimento dos aspectos contextuais relevantes. 

 

(4) comitê de revisão: 

A composição deste comitê é crucial para o alcance da adaptação transcultural. Esta revisão 

pelo comitê na área de concentração do instrumento avaliará detalhes até então não 

considerados criticamente nas fases anteriores, tais como estrutura, layout e diagramação, 

instruções, abrangência, adequação da terminologia, bem como expressões contidas nos itens 

traduzidos e adaptados. Os membros do comitê devem ainda usar técnicas estruturadas para 

resolver discrepâncias, assegurar equivalência em quatro áreas: semântica, idiomática, 

experiencial e conceitual. 

 

(5) pré-teste: 

Esta fase compreende o último estágio do processo de adaptação. Recomenda-se a aplicação 

do instrumento pré-finalizado entre 30 e 40 pacientes ou sujeitos. Cada sujeito completa o 

questionário e é entrevistado para analisar o que compreender em cada item do questionário e 

a resposta escolhida. Tanto o significado dos itens como as respostas devem ser explorados. 

 

(6) documentação: 

A sexta e etapa final do processo de adaptação é a apresentação de todos os relatórios e 

formulários ao desenvolvedor do instrumento ou ao solicitante que acompanhou a versão 

traduzida, para que haja verificação se todos os estágios do processo foram seguidos e de que 

os relatórios refletem este processo. 

 
  

É de grande valia ressaltar que tal método foi desenhado e proposto, especialmente, 

para protocolos e instrumentos da área da saúde.  

Deste modo, dado o nosso contexto, pesquisamos a palavra-chave “traducao” em sete 

principais periódicos com publicação de Fonoaudiologia: Revista CoDAS, Journal of Applied 



42  

 

Oral Science (JAOS), Revista Brasileira de Educação Especial (RBEE), Audiology 

Communication Research (ACR), Revista da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia 

(RSBF), Jornal da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia (JSBF), Pró-Fono Revista de 

Atualização Científica (PFRAC) e Brazilian Journal of Otorhinolaryngology (BJORL), 

resultando no Quadro 2. 

Na pesquisa, foram encontrados 34 artigos no total, publicados entre os anos de 2005 e 

2016. Dentre eles, identificaram-se os seguintes instrumentos: quatro do tipo “teste”, 

dezesseis do tipo “questionário”, cinco do tipo “escala”, dois do tipo “protocolo”, um do tipo 

“planilha”, um do tipo “indicadores”, dois do tipo “avaliação” e três do tipo “inventário”. 

Apesar de diferentes nomenclaturas, os construtos não mostraram grandes distinções. 

Ao realizar a leitura da metodologia de todos os 34 artigos, em busca da metodologia 

de tradução escolhida, encontrou-se que 3% dos artigos citaram base em Borsa et al. (2012), 

3% citaram Peters et al. (2006), 9% citaram Wild et al. (2005), 21% citaram Beaton et al. 

(2000), 35% citaram Guillemin et al. (1993) e 29% não citaram autores (N/A) para base do 

processo metodológico de tradução, adaptação e validação dos instrumentos. 

Contudo, dentre os 29% dos artigos que não citaram bases teóricas, observou-se que 

suas metodologias descreveram processos mais simplificados, com tendência a envolver um 

menor número de participantes no processo (em especial, tradutores), mas ainda com indícios 

de algumas das bases teóricas supracitadas pelos demais artigos, permitindo-nos inferir que tal 

“simplificação” da metodologia se deu com vistas a viabilizar a realização do estudo, bem 

como o processo tradução, adaptação e validação dos instrumentos. 

Além disso, contatou-se aumento na produção científica e tradução dos instrumentos, 

uma vez que no intervalo de 2005 a 2010 foram encontrados 5 artigos, e no intervalo de 2011 

a 2016 foram encontrados 29 artigos, nas bases pesquisadas.   
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Quadro 2 – Levantamento de artigos sobre tradução na área de Fonoaudiologia 

Revista Ano Referência Título Tipo Método  

CoDAS 2016 
ROSSI, 

N. F. et al. 

Adaptação cultural do Test of 

Narrative Language (TNL) para o 

Português Brasileiro 

Teste 
Borsa et al. 

(2012) 

CoDAS 2016 
KROHLING, 

L. L. et al. 

Equivalência cultural da versão 

brasileira do Questionnaire des 

Symptômes Vocaux 

Questionário N/A 

CoDAS 2016 
CAPORALI, 

P. F. et al. 

Tradução e Adaptação Transcultural 

para o Português Brasileiro do 

Questionário Hearing Implant Sound 

Quality Index - (HISQUI19) 

Questionário 
Guillemin et al. 

(1993) 

CoDAS 2015 
JORGE, 

B. M. et al. 

Adaptação Cultural da Escala de 

Qualidade de Vida Familiar (Family 

Quality of Life Scale) para o 

Português Brasileiro 

Escala 
Beaton et al. 

(2000) 

CoDAS 2015 
FELÍCIO, 

C. et al. 

Tradução e adaptação transcultural do 

protocolo de avaliação miofuncional 

orofacial com escores para a Língua 

Italiana 

Protocolo 
Wild et al. 

(2005) 

CoDAS 2015 

FREDERIGUE-

LOPES, 

N. B. et al. 

Munich Music Questionnaire: 

adaptation into Brazilian Portuguese 

and application in cochlear implant 

users 

Questionário 
Guillemin et al. 

(1993) 

CoDAS 2015 
SANTOS, H. H. 

A. N. M. et al. 

Translation and preliminary 

evaluation of the Brazilian 

Portuguese version of the 

Transgender Voice Questionnaire for 

male-to-female transsexuals 

Questionário 
Wild et al. 

(2005) 

CoDAS 2015 
MATTA, 

T. R. G. et al. 

Brazilian Portuguese adaptation of 

Dyslexia Early Screening Test - 

Second edition: preliminary findings 

Teste N/A 

CoDAS 2013 
COSTA, 

V. B. S. et al. 

Tradução e adaptação transcultural 

para o português brasileiro do teste 

Children's Communication Checklist 

Teste 
Wild et al. 

(2005) 

CoDAS 2013 

MAGALHÃES 

JUNIOR, 

H. V. et al. 

Tradução e adaptação transcultural do 

Northwestern Dysphagia Patient 

Check Sheet para o português 

brasileiro 

Planilha 
Peters et al. 

(2006) 

CoDAS 2014 
JACOB, R.  

et al. 

Participation in regular classroom of 

student with hearing loss: frequency 

modulation System use 

Questionário 
Guillemin et al. 

(1993) 
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JAOS 2011 
FERREIRA, 

K. et al. 

Translation and adaptation of 

functional auditory performance 

indicators (FAPI) 

Indicadores 
Guillemin et al. 

(1993) 

RBEE 2010 
JACOB, 

R. T. S. et al. 

FM listening evaluation for 

children: adaptação para a língua 

portuguesa 

Avaliação 
Guillemin et al. 

(1993) 

ACR 2016 
FAHL, 

G. B. et al. 

Adaptação transcultural do Self-

Evaluation of Communication 

Experiences after Laryngectomy  

(SECEL) para o Português Brasileiro 

Avaliação 
Beaton et al. 

(2000) 

ACR 2016 
LEANDRO, 

F. S. M. et al. 

LittlEars® – Questionário auditivo: 

adaptação semântica e cultural da 

versão em Português Brasileiro em 

pais de crianças com deficiência 

auditiva 

Questionário N/A 

ACR 2015 
GONSALEZ, 

E. C. M. et al. 

Adaptação cultural do 

questionário Speech, Spatial and 

Qualities of Hearing Scale (SSQ) 

para o Português Brasileiro 

Questionário 
Guillemin et al. 

(1993) 

ACR 2013 
RODRIGUES, 

I. T. et al. 

Tradução portuguesa e análise de 

aspectos psicométricos da escala 

"Stroke and Aphasia Quality of Life 

Scale-39 (SAQOL-39)" 

Escala N/A 

ACR 2013 
GUIMARÃES, 

C. S. et al. 

Adaptação do Inventário Parental 

"Language Use Inventory (LUI)" para 

crianças entre 18 e 47 meses para o 

Português Europeu: Estudo Piloto 

Inventário N/A 

RSBF 2010 
OSHIMA, 

M. et al. 

Early Listening Function (ELF):  

adaptação para a língua portuguesa 
Questionário 

Guillemin et al. 

(1993) 

JSBF 2012 
BRAGATTO, 

E. L. et al. 

Brazilian version of the Overall 

Assessment of the Speaker's 

Experience of Stuttering - Adults 

protocol (OASES-A) 

Protocolo 
Beaton et al. 

(2000) 

JSBF 2011 
MORETI, 

F. et al. 

Equivalência cultural da versão 

Brasileira da Voice Symptom 

Scale: VoiSS 

Escala N/A 

JSBF 2011 
SOUZA, 

M. R. F. et al. 

Tradução e adaptação do questionário 

ABEL: Auditory Behavior in 

Everyday Life para o Português 

Brasileiro 

Questionário N/A 

PFRAC 2007 
CASTRO, 

A. S. O. et al. 

Versão brasileira do Dizziness 

Handicap Inventory 
Inventário 

Guillemin et al. 

(1993) 
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PFRAC 2005 
FERREIRA, 

P. E. A. et al. 

Tinnitus handicap inventory:  

adaptação cultural para o Português 

brasileiro 

Inventário 
Guillemin et al. 

(1993) 

BJORL 2016 
FERNANDES, 

P. H. et al. 

Translation into Portuguese and 

validation of the Rhinitis Control 

Assessment Test (RCAT) 

questionnaire 

Questionário N/A 

BJORL 2016 
UCHOA,  

P. R. C. E. et al. 

Cross-cultural adaptation and 

validation of the Sinus and Nasal 

Quality of Life Survey (SN-5) into 

Brazilian Portuguese 

Questionário 
Beaton et al. 

(2000) 

BJORL 2013 
ALMEIDA, 

A. G. P et al. 

Tradução para o português brasileiro 

e adaptação cultural do Reflux 

Finding Score 

Escala 
Beaton et al. 

(2000) 

BJORL 2015 
BARROSO,  

E. M. et al. 

Translation and cross-cultural 

adaptation into Brazilian Portuguese 

of the Vanderbilt Head and Neck 

Symptom Survey version 2.0 

(VHNSS 2.0) for the assessment of 

oral symptoms in head and neck 

cancer patients submitted to 

radiotherapy 

Questionário 
Beaton et al. 

(2000) 

BJORL 2012 
CAMINHA, 

G. P. et al. 

SNOT-22: adaptação cultural e 

propriedades psicométricas para a 

língua portuguesa falada no Brasil 

Questionário 
Guillemin et al. 

(1993) 

BJORL 2013 
ARATANI, 

M. C. et al. 

Aratani, Mayra Cristina et al. Versão 

brasileira da Vestibular Disorders 

Activities of Daily Living 

Scale (VADL) 

Escala 
Beaton et al. 

(2000) 

BJORL 2012 

FORTUNATO-

TAVARES, T. 

et al. 

Crianças com implante 

coclear: habilidades comunicativas e 

qualidade de vida 

Questionário N/A 

BJORL 2011 
KOSUGI,  

E. M. et al. 

Translation, cross-cultural adaptation 

and validation of SinoNasal Outcome 

Test (SNOT): 22 to Brazilian 

Portuguese 

Teste 
Guillemin et al. 

(1993) 

BJORL 2011 

Mondelli,  

M. F. C. G. 

et al. 

Cultural adaptation of the SADL 

(satisfaction with amplification in 

daily life) questionaire for Brazilian 

portuguese 

Questionário 
Guillemin et al. 

(1993) 

BJORL 2009 
ZOCOLI, 

A. M. et al. 

Youth Attitude to Noise Scale 

(YANS) questionnaire adaptation 

into Brazilian Portuguese 

Questionário N/A 
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2.6. Tradução e localização de websites 

 

Tendo em vista a tradução do website Portal Sistema FM, cabem aqui considerações no 

que tange à localização de websites. O termo localização, em inglês localization, é definido 

como a adaptação de um produto para um determinado local
7
 (LISA, 2003; ESSELINK, 

2001; YUNKER, 2003). Sendo assim, a localização de websites é o processo de modificar um 

website para um local específico (YUNKER, 2003), considerando objetivos e necessidades do 

público. Este processo de modificação deve refletir especificamente as preferências 

linguísticas e culturais no conteúdo, nas imagens e na concepção geral e nos requisitos do site, 

mantendo a integridade do website.  

Compreende-se que o processo de localização de websites é bem característico. Assim, 

baseamo-nos nas definições da GALA (Globalization & Localization Association) no que 

tange aos quatro processos-chave, conhecidos como GILT: Globalização (Globalization, 

abreviação: G11N), Internacionalização (Internationalization, abreviação: I18N), Localização 

(Localization, abreviação: L10N) e Tradução (Translation, abreviação: T9N). Buscamos 

enriquecer as definições que seguem com pormenores encontrados na literatura internacional. 

 

(1) tradução: processo com propósito de transmitir o tom e a intenção originais de uma 

mensagem, levando em consideração as diferenças culturais e regionais entre os idiomas de 

origem e de destino (GALA, 2017). Para o ato tradutório, a cultura-alvo deve ser conhecida 

(STANLEY, 1999); além disso, linguagem, nível de educação, sistemas de crenças e valores, 

tradições e hábitos da cultura alvo devem ser levados em consideração a fim de otimizar os 

resultados (SHNEOR, 2012). É importante que a tradução de informações seja cuidadosa, 

clara e compreensível para evitar mal-entendidos ou ofensas culturais (SANDRINI, 2005).  

 

(2) localização: processo que envolve todos os outros esforços e atividades para garantir que 

a adaptação de materiais textuais, exibições visuais, cores, formas, tamanhos, estilos, 

símbolos, ícones, ilustrações e gráficos sejam linguística e culturalmente apropriados para a 

localidade alvo ou mercado específico (SANDRINI, 2005). A tradução é apenas um dos 

vários elementos do processo de localização. Além da tradução da mensagem, o processo de 

localização também pode incluir muitos elementos técnicos, tais como: formatos de data e 

hora, moedas, números, endereço e número de telefone, unidades de medida, referências 

                                                           
7
 Entende-se por local, um grupo de pessoas que compartilham uma mesma língua, sistema de escrita, ou outras 

propriedades que requerem uma versão ajustada do produto; podendo ser um país, uma região ou uma 

comunidade específica.   
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geográficas, características técnicas, entre outros (PYM, 2011; GALA, 2017). Ademais, para 

garantir comunicação eficaz, durante todo o processo de localização, é importante considerar 

os seguintes itens: arquitetura da informação, tema e navegação, gráficos, fotografias, áudio e 

visual (STANLEY, 1999). O objetivo da localização é dar ao produto a aparência de ter sido 

criado especificamente para aquele local, independentemente da sua língua, cultura ou local. 

 

(3) internacionalização: processo que busca certificar que a ferramenta utilizada é totalmente 

compatível com a tecnologia do país em questão (STANLEY, 1999), garantindo que a sua 

funcionalidade e performance sejam iguais às da ferramenta original. Entende-se como um 

processo de design que garante que um produto (geralmente uma aplicação de software) pode 

ser adaptado a vários idiomas e regiões sem exigir mudanças de engenharia no código-fonte 

(programação do software). Vale ressaltar que a responsabilidade de internacionalização recai 

principalmente sobre equipes de desenvolvimento e engenheiros de software (GALA, 2017). 

 

(4) globalização: processo necessário para preparar e lançar produtos e atividades em escala 

global. Um conceito abrangente que se aplica a atividades como comunicação multilíngue, 

prontidão global de produtos e serviços, bem como processos e políticas internacionais. A 

indústria da linguagem está preocupada com vários aspectos da globalização, particularmente 

aqueles que afetam a comunicação. (SANDRINI, 2005; PYM, 2011; GALA, 2017). 

 

No que se refere aos requisitos de um site, deve-se considerar que o mesmo tende a 

conter diferentes tipos de recursos digitais, que podem ser textos, imagens, arquivos 

multimídia (como streaming de áudio e vídeo), bem como recursos de aplicativos que 

somente podem ser acessados usando softwares externos (sendo o website utilizado como um 

meio de distribuição que não é capaz de representar o conteúdo diretamente). Além desses 

diferentes tipos de ativos, o site pode ainda conter ativos transacionais, ou seja, informações 

sobre transações (como no comércio eletrônico), bem como ativos comunitários, ou seja, 

conteúdos dinâmicos em fóruns e wikis, criados pelos próprios usuários. Enfim, um site 

integra textos em diferentes formas e formatos, normalmente emparelhados com conteúdo 

multimídia. A característica mais notável dos textos baseados na web é o cross-linking de 

textos ou seus componentes de hipertexto.  

A integridade do website tende a estar diretamente relacionada com o resultado do 

processo de localização, que engloba a tradução e adaptação. Segundo Shneor (2012), 

websites adaptados culturalmente reduzem a quantidade de esforços cognitivos necessários 
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dos visitantes do site para processar informações, facilitando a navegação, e as atitudes em 

relação ao site são mais favoráveis, uma vez que a localização do website visa personalizar 

um website para que pareça natural para os espectadores, apesar das diferenças culturais 

existentes entre os criadores e o público. 

 No que se refere ao, supracitado, processo de Localização (Localization, abreviação: 

L10N), os estudiosos Singh & Pereira (2005) distinguem cinco níveis aplicados a websites, 

cujas definições buscamos explanar com base na escassa literatura internacional quanto à tal 

especificidade (LISA, 2003; SANDRINI, 2005; YUNKER, 2003; GALA, 2017; PYM, 2011). 

 

(1) standardized (padronizado): caracterizado como um único site para o mercado global, 

deste modo, todos os usuários, independentemente de seus países e idiomas, terão acesso 

exatamente ao mesmo site, sem quaisquer modificações. 

 

(2) semi-localized (parcialmente localizado): caracterizado, ainda, como um único site para o 

mercado global; todavia, as informações de suporte e contato com subsidiárias no exterior 

estão disponíveis para os clientes internacionais. 

 

(3) localized (localizado): caracterizado por fornecer algumas páginas específicas (somente 

páginas de interesse) para a língua do país em questão; inclusive, algumas páginas ou links 

podem estar disponíveis somente para o local. A maior parte dos websites localizados tende a 

permanecer neste nível dada a complexidade dos níveis seguintes. 

 

(4) highly localized (altamente localizado): caracterizado elaborar um site específico para a 

língua de chegada, incluindo outros níveis de adaptação em termos de variáveis, como data e 

hora, código postal, números, etc. Observa-se nesse nível a criação de um subdomínio para o 

website (por exemplo: pt.empresa.com.br e en.empresa.com.br) ou, preferencialmente, de um 

novo domínio para o website do país (por exemplo: www.empresa.br e www.company.us).  

 

(5) culturally customized (culturalmente personalizado): caracterizado por ser um novo site 

completamente imerso na cultura alvo, podendo ser entendido pelo usuário como sendo um 

site nativo daquele local. Personalizar um website consiste em integrar um site inteiro na 

linguagem e cultura de um país e significa fazer um site completamente adequado para o 

usuário, refletindo adaptação cultural na percepção, simbolismo e comportamento. 
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 Vale ressaltar que somente os níveis localized e highly localized envolvem em si o ato 

tradutório, uma vez que os dois primeiros níveis permanecem em seus idiomas originais e o 

quinto nível demanda a criação e produção de um novo website com conteúdo próprio e 

diretamente na língua de chegada.  

Vários estágios intermediários entre esses níveis podem ainda configurarem-se, ou até 

mesmo estratégias de localização dinamicamente híbridas serem adotadas (PYM, 2009) de 

modo que atendam às necessidades locais.  

 

2.7. Sobre tradução e cores 

 

Em se tratando de materiais educativos e ambientes virtuais de aprendizagem, uma 

característica muito evidente é a composição de cores no design final, observável no design 

dos infográficos traduzidos e adaptados, bem como do Portal Sistema FM. Sendo assim, este 

estudo sobre tradução e adaptação de cores se justifica no escopo deste trabalho. 

As línguas tendem a empregar cores para expressar humor e sentimentos, e ainda 

trazem expressões em que a cor desempenha uma importante função. Na maioria dos casos, 

não há equivalente em outras línguas e, quando traduzindo-as literalmente, o significado se 

perde. Dá-se aqui a importância da tradução e adaptação transcultural das cores.  

Sendo assim, um quadro síntese-comparativo foi compilado com base nos estudos de 

Bortoli e Maroto (2001) sobre as cores nas diversas culturas; vide Quadro 3. O quadro foi 

organizado na ordem de cores primárias (vermelho, azul e amarelo), cores secundárias 

(laranja, verde e roxo) e cores neutras (marrom, preto e branco), possibilitando a comparação 

com seus possíveis significados em seis regiões mundiais (América do Norte, América do 

Sul, Europa Ocidental, Europa Oriental, Oriente Médio e Ásia-Pacífico).  

Observou-se uma grande dessemelhança nos significados das cores nas diferentes 

regiões do mundo; sobretudo, quando inseridas em contextos específicos. Percebeu-se, em 

linhas gerais, que as cores carregam consigo alguns significados similares ao redor do mundo: 

vermelho representando o amor; azul representando a serenidade; amarelo representando a 

felicidade; o verde representando a natureza; o roxo representando a nobreza; o marrom 

representando a terra; e o branco representando a pureza. No ocidente, o preto apresentou-se 

representando a formalidade. A cor laranja, quando não combinada com outras cores, mostra-

se com significados únicos e distintos em cada um dos países; sendo assim, evitou-se a 

utilização desta cor, substituindo-a sempre que possível ao analisar os contextos.  
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Quadro 3 – Síntese comparativa do significado das cores nas diversas culturas 
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3. PROPOSIÇÃO 

 

A proposição deste estudo se dá em (1) propor um método sistemático para tradução, 

adaptação e validação de materiais educativos, no contexto da Fonoaudiologia; (2) realizar 

tradução para a língua inglesa, adaptação transcultural e validação multidisciplinar de seis 

módulos/unidades de telefonoaudiologia disponíveis no Portal Sistema FM; e (3) realizar 

tradução, localização e internacionalização do website Portal Sistema FM para a língua 

inglesa. 
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4. CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

O trabalho foi desenvolvido no Departamento de Fonoaudiologia da Faculdade de 

Odontologia de Bauru - Universidade de São Paulo (FOB/USP). Dado o construto desta 

pesquisa, não foi requerido envio ao Comitê de Ética em Pesquisas desta Universidade. 

 

4.1. Participantes 

 

O pesquisador deste estudo, tradutor profissional insider, além de acompanhar todos os 

passos da pesquisa, executou a função de tradutor responsável na primeira e na terceira fase 

do método proposto, bem como de diagramador na quarta fase, por possuir conhecimentos de 

edição gráfica e webdesign. Dois fonoaudiólogos, com titulação mínima de mestre, 

integraram o comitê e concederam seus pareceres técnicos na segunda fase. Três tradutores 

profissionais integraram o comitê e concederam seus pareceres técnicos na segunda fase. Para 

informações sobre a identificação e o perfil dos participantes desta pesquisa, vide Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Identificação e perfil dos participantes da pesquisa 

ID Função Formação Titulação 

P1 Tradutor responsável Tradutor Especialista 

P2 Comitê: especialista Fonoaudiólogo Doutor 

P3 Comitê: especialista Fonoaudiólogo Mestre 

P4 Comitê: tradutor Tradutor Doutor 

P5 Comitê: tradutor Tradutor Especialista 

P6 Comitê: tradutor Tradutor Especialista 

 

O contato com os participantes foi realizado por e-mail, meio pelo qual as cartas-convite 

(Apêndice B) foram enviadas, explicando o objetivo do trabalho, bem como explicitando os 

procedimentos a serem seguidos enquanto sujeito participante da pesquisa. Os participantes 

formalizaram a participação via e-mail. Em seguida, receberam um e-mail de agradecimento 

contendo os arquivos para análise. 
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4.2. Objeto de pesquisa 

 

Foi realizado contato por e-mail com as autoras do Portal Sistema FM, a fim de solicitar 

autorização formal para reprodução e adaptação, em inglês, do Portal Sistema FM 

(http://portalsistemafm.fob.usp.br) e seu conteúdo. 

Dentre os sete módulos disponibilizados, foram escolhidos somente os seis primeiros 

(listados abaixo), uma vez que o sétimo módulo diz respeito a um questionário investigativo 

que fora utilizado especificamente para a pesquisa científica de Alves (2016). Optou-se, 

também, por realizar a tradução da página “Quem Somos” (listada abaixo). 

 

Módulo 1: RUÍDO E ESCOLA 

(http://portalsistemafm.fob.usp.br/modulo-1-ruido-e-escola/)  

 

Módulo 2: SISTEMA FM 

(http://portalsistemafm.fob.usp.br/modulo-2-sistema-de-fm/)  

 

Módulo 3: ADAPTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA FM 

(http://portalsistemafm.fob.usp.br/modulo-3-acoplando-o-fm-no-aasi-e-ic/)  

 

Módulo 4: ORIENTAÇÕES AOS PAIS E PROFESSORES 

(http://portalsistemafm.fob.usp.br/modulo-4-sistema-de-fm-pais-e-professores/)  

 

Módulo 5: DEPOIMENTOS 

(http://portalsistemafm.fob.usp.br/modulo-5-acompanhamento-do-uso-do-fm/)  

 

Módulo 6: SOLUÇÕES DE PROBLEMAS 

(http://portalsistemafm.fob.usp.br/modulo-6-duvidas/)  

 

QUEM SOMOS 

(http://portalsistemafm.fob.usp.br/quem-somos/)  

 

A autorização formal (Anexo A) foi concedida pelas autoras em abril de 2016, que 

aprovisionaram arquivos originais editáveis e colocaram-se à disposição para dirimir 

eventuais dúvidas sobre os materiais educativos disponibilizados.  

Em outubro de 2016, a Seção Técnica de Informática da FOB/USP disponibilizou a 

cópia no servidor do Portal Sistema FM em subdomínio (http://en.portalsistemafm.fob.usp.br) 

exclusivo (Anexo B), possibilitando as modificações necessárias sem prejuízo ao original. 

http://portalsistemafm.fob.usp.br/
http://portalsistemafm.fob.usp.br/modulo-1-ruido-e-escola/
http://portalsistemafm.fob.usp.br/modulo-2-sistema-de-fm/
http://portalsistemafm.fob.usp.br/modulo-3-acoplando-o-fm-no-aasi-e-ic/
http://portalsistemafm.fob.usp.br/modulo-4-sistema-de-fm-pais-e-professores/
http://portalsistemafm.fob.usp.br/modulo-5-acompanhamento-do-uso-do-fm/
http://portalsistemafm.fob.usp.br/modulo-6-duvidas/
http://portalsistemafm.fob.usp.br/quem-somos/
http://en.portalsistemafm.fob.usp.br/
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4.3. Proposta metodológica: tradução e validação  

 

Esta proposta metodológica já apreende a problemática de conceituação sobre os termos 

tradução e adaptação discorrida na seção 2.1 deste estudo. Sendo assim, vale ressaltar que, 

doravante, para esta metodologia, o termo tradução já abrange a adaptação transcultural. 

 

Não havendo, especificamente, propostas metodológicas para tradução e validação de 

materiais educativos, as propostas existentes para protocolos da saúde (GUILLEMIN et al., 

1993; BEATON et al., 2000; WILD et al., 2005; BORSA et al., 2012) foram investigadas em 

pormenores e reconfiguradas para nosso contexto, isto é, foram empregadas como princípios 

com vistas a desenhar e propor as quatro etapas que nortearam todo o processo deste estudo. 

Segue abaixo um diagrama (Figura 1) ilustrando e sintetizando a proposta de método 

sistemático usado para a tradução e a validação multidisciplinar dos materiais educativos. 

 

Figura 1 – Diagrama do processo metodológico proposto  

 

 

4.3.1. Primeira etapa: Tradução  

 

Nesta primeira etapa do processo, foi realizada a tradução comentada pelo participante 

P1, tradutor profissional insider, pesquisador deste estudo, que apresentou familiaridade com 

o construto e experiência de tradução na respectiva área – neste caso, Fonoaudiologia. 

Ressalta-se que o ato tradutório requer uma série de cuidados a fim de se obter um texto final 

satisfatoriamente adaptado para o novo contexto, mas também congruente com o texto 

original. Sendo assim, o prazo para entrega da tradução final em língua estrangeira, isto é, o 

texto traduzido para inglês, foi definido pelo tradutor responsável, para que a qualidade não 

fosse prejudicada pelo prazo mal estipulado.  

Tradução 

• Tradutor responsável 

Validação 
Multidisciplinar 

• Especialistas 

• Tradutores 

Síntese da Tradução 

• Tradutor responsável 

Diagramação e 
Publicação 
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Tendo em vista que uma única tradução foi realizada por um único tradutor, houve 

também um prazo estipulado pelo mesmo para a realização de uma revisão comentada. Cabe a 

esta fase do processo, em acepções de Anderson (2005), o cotejo (análise e verificação 

comparada) da tradução com o original a fim de identificar eventuais erros de interpretação e 

redação, buscando também manter a consistência e o estilo; bem como a avaliação da 

tradução, sem cotejo, sobretudo para verificar a possibilidade de adequá-la satisfatoriamente à 

língua-alvo, e para corrigir eventuais deslizes gramaticais. Ressalta-se que esta tarefa exige 

uma ampla gama de conhecimentos por parte do tradutor-revisor como (a) conhecimento 

profundo do par linguístico, em seus aspectos sintáticos, lexicais, morfossintáticos e 

semânticos; (b) conhecimento dos diversos registros, usos e modalidades da língua; (c) 

conhecimento dos gêneros, de seus domínios discursivos e territórios de circulação; além de 

estar apto a considerar o público almejado durante todo o processo de adaptação transcultural. 

Os comentários, por sua vez, são explicações, notas, dúvidas, questionamentos e/ou 

explicitações por parte do tradutor-revisor com vistas a identificar, esclarecer e/ou sinalizar 

pontos críticos do texto que deverão ser analisados minunciosamente pelo comitê de 

validação na próxima etapa. No que tange ao procedimento técnico desta tarefa, o tradutor-

revisor utilizou o software Microsoft Word® (versão 2010 ou superior) e seguiu os seguintes 

passos: (1) selecionou os excertos ou vocábulos onde desejava adicionar seus comentários; (2) 

clicou com o botão direito do mouse sobre a seleção; (3) escolheu a opção “novo comentário”; 

e (4) digitou o indispensável comentário. Na indisponibilidade do software sugerido, poderia 

ter sido utilizado outro editor de texto, desde que ferramenta atendesse ao objetivo e resultasse 

em uma tarefa de qualidade. 

 

4.3.2. Segunda etapa: Validação Multidisciplinar pelo Comitê  

 

Entende-se o termo validação na qualidade de legitimação, isto é, ato e efeito de tornar 

ou declarar válido um determinado conteúdo; assim, busca-se ratificar (aprovar, confirmar) ou 

retificar (corrigir, emendar) informações de um conteúdo. 

Entende-se o termo multidisciplinar na qualidade de junção de diversas áreas do 

conhecimento dentro de um assunto específico.  

Entende-se o termo comitê na qualidade de uma reunião de membros (doutores, mestres, 

especialistas, técnicos, profissionais e/ou outros) possuidores de um saber especializado a fim 

de validar um determinado conteúdo. (PRIBERAM, 2017) 
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Nesta etapa, formou-se o Comitê para validação multidisciplinar da tradução realizada 

na primeira etapa do processo. O comitê foi subdivido em dois grupos de especialidade, sendo 

(1) tradutores profissionais e (2) fonoaudiólogos, dado o contexto dos materiais.  

Para que esta etapa fosse possível, recomendou-se, ao menos, um membro para cada 

grupo de especialidade; sendo um tradutor profissional experiente e um especialista do 

assunto em questão. Entretanto, o comitê contou com a participação de cinco integrantes. 

Todos os cinco participantes do comitê analisaram, individualmente, todas as seis 

traduções. Não houve contato entre os membros do comitê durante suas análises e pareceres. 

Todavia, foi solicitado ao grupo de tradutores maior foco quanto à adaptação transcultural e 

ao conteúdo linguístico; e ao grupo de fonoaudiólogos, maior foco quanto à terminologia da 

área e ao conteúdo técnico-científico.  

O comitê pôde, livremente, editar (corrigir, omitir, aglutinar, adicionar etc.) informações 

do texto de modo que o mesmo atingisse um maior grau de satisfatoriedade, desde que com a 

função de “controle de alterações” estivesse ativado no software utilizado.  

Ressalta-se que a validação multidisciplinar assegura e ratifica que a terminologia ou as 

expressões podem ser generalizadas para distintos contextos e populações de um mesmo país, 

e que são apropriadas para aquele público específico ao qual o material se destina. Outros 

aspectos da diagramação, como clareza do material, adequação da tipologia e do tamanho da 

fonte utilizada, e disposição das informações no instrumento, também deverão ser analisados, 

principalmente em se tratando de materiais para uso de populações específicas.  

Além disso, o comitê respondeu aos comentários deixados pelo tradutor-revisor na fase 

anterior, de modo a auxiliar no processo de escolha terminológica adequada, bem como 

clareza e inteligibilidade semântica do material já traduzido para o inglês, em comparação ao 

original em português. 

No que tange ao procedimento técnico desta tarefa, toda edição e/ou alteração no texto 

foi devidamente controlada e identificável pelo tradutor responsável, uma vez que o comitê 

seguiu as orientações técnicas, descritas a seguir. No software Microsoft Word® (versão 2010 

ou superior), os passos seguidos foram: (1) abrir o respectivo arquivo; (2) clicar no menu 

“revisão”; e (3) clicar na ferramenta “controlar alterações”; ademais, (4) alterar os excertos ou 

vocábulos para cor de fonte “vermelho” para garantir a sinalização da alteração. Os 

comentários deixados pelo tradutor-revisor da primeira etapa foram também editados, de 

forma a responder às observações deixadas. Na indisponibilidade do software sugerido, 

poderia ter sido utilizado outro editor de texto, desde que ferramenta atendesse ao objetivo e 

resultasse em uma tarefa de qualidade. 
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4.3.3. Terceira etapa: Síntese da Tradução 

 

O tradutor responsável perfez a síntese das avaliações do Comitê de validação, isto é, a 

leitura crítica e sistemática de todas as edições observações do comitê, que consideraram 

equivalência semântica
8
, idiomática

9
, vivencial

10
 e conceitual

11
 (BEATON et al., 2000); bem 

como realizou inserções, supressões, alterações e adaptações textuais que julgou necessárias. 

Nesta fase, buscou-se um olhar holístico para o processo e também para os pareceres do 

comitê, para que, assim, houvesse consenso em caso de discrepância, resultando em uma 

tradução validada e ainda mais consistente. Dada a finalização desta etapa, o material está 

pronto para diagramação e publicação.  

 

4.3.4. Quarta etapa: Diagramação e Publicação 

 

Esta etapa do processo foi destinada ao fechamento do arquivo para publicação e 

divulgação do material. Coube nesta fase: (1) última revisão; (2) conferência de detalhes dos 

materiais, como paginação, diagramação, layout, logotipos, referências, notas de rodapé, notas 

de autoria, imagens, descrições, legendas; (3) fechamento de arquivos PDF ou formatação 

HTML; bem como (4) distribuição do material, seja em formato impresso ou digital. 

 

4.4.  Tradução, Localização e Internacionalização do Website 

 

 O processo de tradução utilizado para Portal Sistema FM foi o mesmo descrito na 

primeira etapa proposta para tradução (seção 4.3.1) dos materiais educativos; contudo, 

comitantemente, consideraram-se princípios para tradução, localização e internacionalização 

de websites discorridos na revisão da literatura (seção 2.6). 

                                                           
8
 A equivalência semântica diz respeito à relação entre significantes, como palavras, frases, sinais e símbolos, e o 

que eles representam, a sua denotação. Trata de avaliar a equivalência gramatical e de vocabulário, pois muitas 

palavras de um determinado idioma não possuem tradução adequada para outro.  

  
9
 A equivalência idiomática trata das dificuldades em traduzir expressões coloquiais de um determinado idioma. 

É imprescindível que seja apoiada e cerceada pela cultura da comunidade interpretativa na qual o tradutor se 

insere e para a qual ele destina seu trabalho. 

 
10

 A equivalência vivencial ou cultural prioriza que os termos utilizados sejam coerentes com as experiências 

vivenciadas pela população à qual se destina. 

 
11

 A equivalência conceitual trata de adequar os conceitos dos termos ao contexto sócio-linguístico-cultural; por 

exemplo, em contexto escolar, a palavra tia pode significar professora, ao invés de grau de parentesco. 
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No que tange à localização, envolveu-se esforços para garantir que a adaptação de 

exibições visuais, cores, formas, tamanhos, estilos, símbolos, ícones, ilustrações e gráficos 

fosse linguística e culturalmente apropriada para países que possuem inglês como língua 

materna ou como língua estrangeira. Além disso, cuidou-se para que elementos técnicos 

fossem também adaptados em padrão globalmente compreensíveis, assim como formatos de 

data e hora, moedas, números, endereço, número de telefone, unidades de medida, referências 

geográficas, características técnicas, entre outros. Ademais, considerou-se a arquitetura da 

informação, tema e navegação, gráficos, fotografias, áudio e visual. 

Quanto à internacionalização, certificou-se que a tecnologia utilizada seria totalmente 

compatível com a tecnologia em escala global, garantindo funcionalidade e performance 

análogas às da ferramenta original.  
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5. RESULTADOS 

 

Neste capítulo, serão apresentados os resultados das quatro etapas metodológicas 

propostas para o estudo: (1) tradução; (2) validação multidisciplinar; (3) síntese da tradução; e 

(4) diagramação e publicação. 

 

5.1. Primeira etapa: Tradução e Adaptação transcultural 

 

Nesta etapa, o participante P1, tradutor-pesquisador, elaborou a tradução comentada 

seguida da revisão comentada. O tradutor adaptou culturalmente o conteúdo visando sua 

adequação para o público final. Foram traduzidos os seis materiais educativos propostos. O 

Quadro 5 apresenta os títulos dos materiais (original em português e traduzido para inglês) 

acompanhado de uma classificação para as divergências lexicais; ao longo de todo o processo 

tradutório, buscaram-se equivalentes lexicais apropriados para os determinados contextos.  

 

Quadro 5 – Títulos originais e traduzidos dos materiais educativos  

Título original Título traduzido 
Classificação das 

divergências
12

 

Módulo 1 – RUÍDO E ESCOLA Unit 1 – NOISE & CLASSROOM Equivalente diferente
13

. 

Módulo 2 – SISTEMA FM 
Unit 2 – GOALS & TYPES OF 

FM SYSTEM 

Equivalente com explicitação
14

 de 

conteúdo. 

Módulo 3 – ADAPTAÇÃO E 

ACOMPANHAMENTO DO 

SISTEMA FM 

Unit 3 – ADJUSTING & 

MONITORING 

Equivalente com supressão
15

 de 

conteúdo. 

Módulo 4 – ORIENTAÇÕES AOS 

PAIS E PROFESSORES 

Unit 4 – GUIDELINES FOR 

PARENTS & TEACHERS 
Equivalente literal

16
. 

Módulo 5 – DEPOIMENTOS 
Unit 5 – TESTIMONIES OF 

USERS & PARENTS 

Equivalente com explicitação de 

conteúdo. 

Módulo 6 – SOLUÇÕES DE 

PROBLEMAS 

Unit 6 – PROBLEMS & 

SOLUTIONS 
Equivalente adaptado

17
. 

 
                                                           
12

 Na tentativa de classificar as divergências tradutórias ocorridas, faz-se aqui uso da noção de equivalência, que 

consiste na substituição um segmento do texto original por outro que não o traduz literalmente, mas lhe é 

funcionalmente equivalente (BARBOSA, 1990).  
 
13

 Entende-se por equivalente diferente a utilização de léxico (termo, palavra) diferente como solução tradutória. 
 
14

 Entende-se por equivalente com explicitação a necessidade de evidenciar significados até então subentendidos. 
 
15

 Entende-se por equivalente com supressão a omissão de léxico dispensável para o texto na língua de chegada. 
 
16

 Entende-se por equivalente literal a fidelidade lexical escrita adequando, porém, às normas gramaticais. 
 
17

 Entende-se por equivalente adaptado pequenos ajustes extralinguísticos a fim de adequar ao estilo requerido. 
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 O Quadro 6 apresenta o tamanho dos materiais educativos em caracteres com espaços. 

Os materiais originais totalizaram 20.387 caracteres, que resultaram um total de 20.686 

caracteres traduzidos. O aumento de 299 caracteres denota a necessidade de explicitação do 

conteúdo dada a adaptação dos materiais, uma vez que alguns termos precisaram ser 

esclarecidos para o público final de forma que não houvesse ambiguidade ou falta de 

compreensão dados os diferentes significados quando em diferentes culturas.  

 

 Quadro 6 – Comparativo do total de caracteres entre materiais originais e traduzidos 

Material 

educativo 

Total de caracteres 

com espaços do 

material original 

Total de caracteres 

com espaços do 

material traduzido 

Classificação das 

divergências 

Módulo 1 / Unit 1 7983 8265 
Equivalente adaptado com 

explicitação de conteúdo. 

Módulo 2 / Unit 2 4312 4214 
Equivalente adaptado com 

supressão de conteúdo. 

Módulo 3 / Unit 3 2891 3026 
Equivalente adaptado com 

explicitação de conteúdo. 

Módulo 4 / Unit 4 1509 1423 
Equivalente adaptado com 

supressão de conteúdo. 

Módulo 5 / Unit 5 395 377 
Equivalente adaptado com 

supressão de conteúdo. 

Módulo 6 / Unit 6 3297 3381 
Equivalente adaptado com 

explicitação de conteúdo. 

 

 Além do conteúdo textual, outros itens foram devidamente adaptados culturalmente. 

Observa-se, nas Figuras 2 e 3, a tradução e adaptação do logotipo do portal. Manteve-se a 

identidade visual; contudo, o texto foi traduzido e diagramado de forma a ficar coerente, e a 

tipografia (fonte) utilizada para a escrita das palavras “Sistema” e “System” foi alterada por 

motivos que explicitaremos a seguir.  

 

Figura 2 – Logotipo original 

 

Figura 3 – Logotipo adaptado 
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No que tange a tipografia utilizada, o tradutor-pesquisador adaptou o estilo “cursive” 

para “serif”, como se observa na Figura 3, sendo “serif” um dos estilos de fonte mais 

conhecidos no mundo, propagado por jornais, livros e outros; diminuindo, assim, o risco de 

não-compreensão dada a escolha tipográfica; exemplos: Figuras 5 e 6, e Figuras 7 e 8. 

 

Figura 4 – Tipos de tipologia 

Cursive SERIF (Com Serifa) SANS SERIF (Sem Serifa) 

 

Figura 5 – Ilustração com tipologia original 

 

Figura 6 – Ilustração com tipologia adaptada 

 
 

 

Figura 7 – Tipologia, cores  

(fundo e letras) e símbolos originais 

 

Figura 8 – Tipologia, cores  

(fundo e letras) e símbolos adaptados 
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 As ilustrações interativas também foram adaptadas. Além de trazerem as orientações 

traduzidas, outras informações foram adicionadas, assim como observa-se nas Figuras 9 e 10: 

a informação “clique aqui para” foi subtraída na tradução, manteve-se a instrução “ver o 

vídeo”, e foi adicionada a informação “in Portuguese” alertando sobre o idioma do conteúdo. 

 

 Figura 9 – Ilustração interativa original 

 

Figura 10 – Ilustração interativa adaptada 

 

  

Como nota-se, por exemplo, nas Figuras 11 e 12, as fotos também foram adaptadas 

sempre que possível, com objetivo de torná-las mais internacionalizadas e mais próximas do 

público que fará uso dos materiais educativos. Houve adaptação nas cores das legendas. 

 

Figura 11 – Composição de fotos original 

 

Figura 12 – Composição de fotos adaptada 
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 Como mostram Figuras 13 e 14, os gráficos estatísticos também foram completamente 

traduzidos e padronizados. Além da adaptação das legendas, nota-se a substituição da palavra 

“porcentagem” pelo símbolo “(%)”. 

 

Figura 13 – Gráfico original 

 

Figura 14 – Gráfico adaptado 

 

 

 As unidades de medida também foram levadas em consideração no ato de tradução e 

adaptação. Nas Figuras 15 e 16, observa-se que houve a adaptação pela conversão dos valores 

de metros (m) para pés (ft), e de metros cúbicos (m
3
) para pés cúbicos (ft

3
); além da alteração 

da pontuação de decimais de “0,25 seg” para “0.25 sec”. Apesar de as metragens utilizadas no 

Brasil para estes contextos serem internacionais e inteligíveis globalmente, não são unidades 

comumente utilizadas em outros países. Sendo assim, optou-se pelas unidades mais usadas 

após pesquisa sobre o assunto. 

 

Figura 15 – Unidade de medida original 

 

Figura 16 – Unidade de medida adaptada 
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 Houve adaptação de fotografia por ilustração. Nas Figuras 17 e 18, a fotografia não 

retratava o tema claramente não havendo riscos quanto à compreensão no caso da substituição 

da imagem. Aproveitou-se para incluir uma ilustração com crianças de múltiplas 

nacionalidades brincando, tornando o material educativo ainda mais inclusivo e globalizado, 

fortalecendo o artigo segundo da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), 

aprovada na Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, que assevera 

que não deve haver discriminação por raça, cor, gênero, idioma, nacionalidade, opinião ou 

qualquer outro motivo. 

 

Figura 17 – Tema ilustrado original 

 

 

Figura 18 – Tema ilustrado adaptado 
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 Nas Figuras 19 e 20 abaixo, observa-se a tradução e adaptação de um link escrito para 

um recurso ilustrado interativo tornando-o ainda mais prático e funcional para o público-alvo. 

Considerou-se traduzir o recurso (link → ilustração interativa) para melhorar a usabilidade. 

 

Figura 19 – Funcionalidade original (com um link de acesso para outro vídeo) 

 

 

Figura 20 – Funcionalidade adaptada (com ilustração interativa substituindo o link) 
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Como é mostrado nas Figuras 21 e 22, os depoimentos que as crianças brasileiras 

escreveram foram digitalizados para inserção no material educativo. A tradução e a adaptação 

foram ainda mais minuciosas: os depoimentos foram reproduzidos em inglês considerando até 

mesmo a equivalência dos erros ortográficos e estruturais da escrita das crianças; em seguida, 

outras crianças copiaram os depoimentos já traduzidos em papeis, assim possibilitando a 

digitalização e inserção no material educativo final. Esse trabalho resultou em maior 

naturalidade da exposição do conteúdo, como se uma criança nativa do inglês o tivesse 

escrito. 

 

Figura 21 – Depoimentos originais 

 

 

Figura 22 – Depoimentos adaptados 
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 O Quadro 7, abaixo, traz a versão original dos depoimentos das crianças que foram 

transcritos e, em seguida, marcados em negrito todos os erros ortográficos que tenderam a 

caracterizar a forma como a criança realizou sua produção escrita; bem como o resultado final 

da versão adaptada, que buscou reproduzir as marcas da produção escrita da criança e 

também o formato da apresentação (escrito por criança em pedaço de papel). 

 

Quadro 7 – Transcrição dos depoimentos com marcações e versão adaptada final 

Versão original Versão adaptada 

Da para ouvir melhor ela não precisa falar varias e 

varias vezes com o microfone  

Beatriz 8 anos 

 

Mudou, a voz dela ficou mais alta e agora da para 

escutar melhor 

Dominique 8 anos 

 

A voz do professora está mais alta e fica mais ficil de 

prestar atenção 

 

Fico bem alto a voz ela mais faso de ouvir a possora 

Yumi 9 anos 

 

Quando ela coloca presto mais atenção  

E a voz fica mas alta 

 

A voz dela ficou mais auta mas os alunos ainda estão 

muito alto 

 

Agora dá pra ouvir melhor a professora 

Luiza 8 anos 

 

A voz da professora ficou mais rapido e quando a 

professora fala ficou mais auto e fica mais fasio de 

ouvir e prestar atençao  

Maria E. M. 8 
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5.2. Segunda etapa: Validação Multidisciplinar pelo Comitê  

 

Nesta etapa, o Comitê de validação realizou a validação multidisciplinar da tradução 

realizada na primeira etapa. O comitê foi subdivido em dois grupos de especialidade, sendo 

(1) tradutores profissionais e (2) fonoaudiólogos.  

Cada integrante do comitê analisou livremente todas as 6 traduções. Todavia, o grupo 

de tradutores teve atenção redobrada quanto à adaptação transcultural e ao conteúdo 

linguístico; e o grupo de fonoaudiólogos teve atenção redobrada quanto à terminologia da área 

e ao conteúdo técnico-científico.  

Além das edições no texto traduzido, que será abordado no item 5.3, seguem abaixo 

quadros com algumas das observações do comitê. 

O Quadro 8, a seguir, é referente ao grupo (1) tradutores profissionais:  

 

Quadro 8 – Observações do comitê: tradutores 

Material 

educativo 
Observações, comentários, sugestões, pareceres etc. 

 

Módulo 1 / Unit 1 

 

Considerações de P5: 

 

 De acordo com o Cambridge Dictionary, advérbios de modo aparecem 

normalmente no final da oração ou em posição central (neste caso, entre verbo 

auxiliar e principal) quando o objeto é muito longo 

 

 O pronome their pode ser utilizado para neutralização de gênero de palavras no 

singular, porém, há também a possibilidade de utilizar a forma his/her, que eu 

pessoalmente prefiro 

 

 Na minha opinião, a frase mesmo em português está confusa, acredito que por 

causa desse “de acordo com a piora”. Talvez deixar assim (confirmando se o 

sentido é mantido) 

 

 Padronizar com as outras referências 

 

 É possível utilizar também first, menos formal que firstly 

 

 Verificar: as duas colunas apresentam dados iguais 

 

 A tradução para o inglês está bastante satisfatória. Além dos comentários 

deixados ao longo do conteúdo 

 

 O conteúdo apresenta muitas referências externas em português, inclusive vídeos. 

Acredito que para uma adaptação transcultural mais efetiva do conteúdo, o ideal 

seria buscar opções similares em inglês. Não sendo possível, talvez fosse melhor 

deixar uma nota ou explicação, como Available only in Portuguese ou apenas In 

Portuguese, perto do link entre parênteses ou chaves. 
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Considerações de P6: 

 

 Foi erro de digitação ou a intenção é reproduzir o erro de ortografia da criança? 

 

 O que seria mais importante, reproduzir os erros de ortografia das crianças ou 

traduzir de uma forma clara a fim de possibilitar que o leitor compreenda o 

conteúdo sem ter que reler a sentença ou achar que os termos soaram “estranho”? 

 

 Se o objetivo for reproduzir os erros de ortografia, talvez seria interessante 

mantê-los nas mesmas palavras que o português 

 

Considerações de P4: 

 

 understand parece mais adequado para o contexto 

 

 seguem as edições diretamente no texto 

 

 

Módulo 2 / Unit 2 

 

Considerações de P5: 

 

 Acho válido colocar também na unidade de medida americana. 

 

 “Alternate” é verbo ou adjetivo. O correto aqui é utilizar o substantivo 

“alternation”. 

 

 O ganho não é automático, mas sim a redução, por isso o uso do advérbio. 

 

 Esses modelos estão disponíveis em diversos países ou só no Brasil? Caso 

estejam só no Brasil, o ideal seria procurar opções similares e mais internacionais 

 

 A tradução para o inglês está bastante satisfatória. Além dos comentários 

deixados ao longo do conteúdo. O arquivo apresenta um vídeo e vários manuais 

em português. Acredito que para uma adaptação transcultural mais efetiva do 

conteúdo, o ideal seria buscar opções similares em inglês. Não sendo possível, 

talvez fosse melhor deixar uma nota ou explicação, como Available only in 

Portuguese ou apenas In Portuguese, perto do link entre parênteses ou chaves. 

 

Considerações de P6: 

 

 A última sentença está estranha mesmo em português. Não está claro o que deve 

ser melhorado acerca da distância entre o indivíduo e a fonte sonora 

 

Considerações de P4: 

 

 Sem observações. 

 

 

Módulo 3 / Unit 3 

 

Considerações de P5: 

 

 concordar com “child”, singular. 

 

 faria mais sentido se a ordem das observações fosse invertida, já que a Obs2 

explica primeiro o que é a sapata de áudio 

 

 Apesar de no original estar em maiúscula, para mim não faz sentido manter a 

mesma configuração no inglês 
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 De acordo com os dicionários Longman e Merriam-Webster, “step-by-step” tem 

função de adjetivo. Assim, é necessário acrescentar outra palavra para completar 

o sentido. Sugiro “guide” 

 

 Pesquisando em sites de alguns fabricantes americanos, não encontrei este termo, 

apenas “In-The-Canal (ITC)” e “Receiver-in-canal (RIC)” 

 

 Se possível, disponibilizar os protocolos em inglês para download 

 

 A tradução para o inglês está bastante satisfatória. Apenas uma observação a 

fazer além dos comentários ao longo do arquivo. Esta unidade apresenta uma 

quantidade bem maior de materiais externos em português. Acredito que para 

uma adaptação transcultural mais efetiva do conteúdo, o ideal seria buscar opções 

similares em inglês. No caso dos protocolos, é possível disponibilizar os arquivos 

originais. Não sendo possível, talvez fosse melhor deixar uma nota ou 

explicação, como Available only in Portuguese ou apenas In Portuguese, perto 

do link entre parênteses ou chaves 

 

Considerações de P6: 

 

 Sem observações. 

 

Considerações de P4: 

 

 Fitting and adjustment são os termos mais recorrentes na literatura 

 

 Nos arquivos anteriores trouxe “note” para observação, melhor escolher uma 

forma e padronizar 

 

 Termo mais recorrente 

 

 Trecho deve ser omitido ou substituído por algo relevante para o público 

estrangeiro. 

 

 

Módulo 4 / Unit 4 

 

Considerações de P5: 

 

 A utilização de “highly” aqui muda bastante o sentido da oração. Acredito que 

“mainly” o mantém 

 

 A tradução para o inglês está bastante satisfatória. Não tenho outras observações 

além das deixadas nos comentários ao longo do arquivo 

 

Considerações de P6: 

 

 Advice = incontável segundo o Oxford Dictionary. Alguns dicionários dizem que 

o termo pode ser plural no contexto jurídico e comercial 

 

Considerações de P4: 

 

 Advice: uncountable noun... Se utilizar, retirar o s. Prefiro guidelines 

 

 se optar por recommend, trocar nos arquivos anteriores também 

 

 eu prefiro uma explicação ou uma substituição por algo que seja comum entre o 

público final. Neste caso, melhor explicar: the time used for... 
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Módulo 5 / Unit 5 

 

Considerações de P5: 

 

 De acordo com os dicionários Longman e Merriam-Webster, esta é a collocation 

correta 

 

 A tradução para o inglês está bastante satisfatória. Os vídeos dessa unidade, 

diferente das outras, são o conteúdo principal. Assim, fica estranho eles serem 

disponibilizados apenas em português. Para mim, nesta unidade é imprescindível 

a colocação de legendas em inglês nos vídeos, ou pelo mesmo colocar as 

transcrições traduzidas no corpo da unidade. Se não for assim, ela perderá 

completamente o seu propósito 

 

Considerações de P6: 

 

 Sem observações. 

 

Considerações de P4: 

 

 Testimonies encaixa melhor que testimonial 

 

 Sugiro legendar os vídeos 

 

 

 

Módulo 6 / Unit 6 

 

Considerações de P5: 

 

 Não entendi a utilização das aspas nesta oração. Verificar se elas realmente são 

necessárias e, se não, eliminá-las 

 

 eu utilizaria a palavra “room”, com sentido de cômodo. Acho mais comum e 

natural que “ambient” 

 

 A tradução para o inglês está bastante satisfatória. Fiquei com bastante dúvida 

quanto ao uso da palavra performance para traduzir “funcionamento”. Eu, 

particularmente, entendo que a palavra performance está mais ligada a 

desempenho, e não funcionamento. Para este, eu utilizaria a palavra operation, 

principalmente por se tratar de aparelhos eletrônicos. Como não consegui 

encontrar muitas explicações para embasar a minha escolha, deixo apenas como 

uma observação 

 

Considerações de P6: 

 

 Sem observações. 

 

Considerações de P4: 

 

 Sem observações. 

 

 

 

Os comentários do quadro acima foram em sua maioria de cunho linguístico 

(terminológico, lexical, semântico ou gramatical) e poucas considerações foram dadas no que 

tange a adaptação transcultural. Todas as observações foram levadas em consideração para a 

síntese realizada na terceira etapa da metodologia. Total de 81.425 caracteres em notas. 
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O Quadro 9, a seguir, é referente ao grupo (2) fonoaudiólogos:  

 

Quadro 9 – Observações do comitê: fonoaudiólogos 

Material 

educativo 
Observações, comentários, sugestões, pareceres etc. 

 

Módulo 1 / Unit 1 

 

Considerações de P3: 

 

 como o material foi desenvolvido aqui, na minha opinião poderia permanecer 

essa imagem e as outras 

 

 Signal-to-noise ratio: mudar S/N para SNR 

 

 Como tem nomes, só pode deixar as inicias e deve retirar os nomes, não pode 

deixar assim, porque expõe as crianças, pode deixar só a primeira letra do nome e 

a idade... aqui pode colocar G, 8 years old 

 

 Quanto ao linguajar, se faz necessárias algumas modificações em relação a 

nomenclatura de algumas palavras, as quais já estão grifadas no texto com as 

respectivas correções.  

 

 Destaco que nos comentários das crianças, o nome não deve aparecer, ou você 

cita apenas a inicial do nome, ou escreve no início que são depoimentos de 

alunos do 3º ano, todos com 8 anos de idade.  

 

 Sugestões em relação a imagem/vídeo: como o material foi desenvolvido aqui, na 

minha opinião deve permanecer todas as imagens 

 

 no caso dos vídeos deverá conter legenda em inglês. 

 

Considerações de P2: 

 

 Acho que o termo seria "Sound Pressure Level (SPL) meter" pelo o que vi em 

uns artigos e na norma ANSI 

 

 Não sei ao certo se há essa diferenciação no inglês quanto aos termos, como há 

aqui no Brasil, de não "podermos" usar o termo popular em artigos etc. Acho que 

seria bom confirmar com o Prof Joao Candido quanto a esses termos 

 

 "her" study ("Fidêncio" sou eu) 

 

 Padronizar como S/N ratio 

 

 A ideia é realmente "espelhar" os erros gramaticais que as crianças cometeram no 

português para o inglês? 

 

 Considero de extrema importância que os profissionais conheçam as normas 

acerca dos níveis de ruído em sala de aula.  

 

 Acredito que a tradução encontra-se em linguajar adequado 

 

 creio que seja necessário atenção somente nos termos como "decibelímetro" por 

exemplo, que no português é um termo considerado "incorreto" em artigos e 

textos formais. Não sei como isso seria considerado no inglês. 
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Módulo 2 / Unit 2 

 

Considerações de P3: 

 

 Modo de utilização mesmo.... Pode ser utilizado como pessoal ou em campo 

 

 Quanto ao linguajar, se faz necessárias algumas modificações em relação a 

nomenclatura de algumas palavras, as quais já estão grifadas no texto com as 

respectivas correções. 

 

Considerações de P2: 

 

 De acordo com a observação D6. "with the same frequeny channel of the 

transmitter" 

 

 caberia alterar para "way to use the receiver"? 

 

 Atentar-se somente em padronizar para o termo 'signal to noise ratio", que é o 

encontrado em artigos científicos. No mais, acredito que a tradução está 

adequada e não tenho outros comentários. 

 

 

Módulo 3 / Unit 3 

 

Considerações de P3: 

 

 Sugestões em relação aos vídeos: deverá conter legenda em inglês. 

 

Considerações de P2: 

 

 Em alguns momentos aparece "FM system" e em outros "FM System". Penso 

que seria melhor padronizar um ou outro para todos os módulos. 

 

 Sugiro trocar “features” para "characteristics", pois costumo encontrar o termo 

"electroacoustic characteristics" em artigos internacionais  

 

 "and may not be able to...", pois é uma outra consequência de não haver a 

transparência 

 

 Sugiro completar com "Transparency evaluation Videos" para ficar mais 

esclarecedor 

 

 Acho vago para o leitor este termo. Sugiro algo como "Transparency evaluation - 

BTE hearing aid" 

 

 Seguindo o exposto no comentário V8: "Transparency evaluation - intra-canal 

hearing aid" 

 

 Em alguns lugares aparece "evaluation" e em outros "Assessment". Sugiro 

padronizar e utilizar o mesmo termo em todo o documento 

 

 Creio que a tradução está adequada e considero de grande importância este 

explicativo sobre as formas de adaptação do receptor FM e de avaliação 

eletroacústica. Não tenho considerações além dos poucos comentários escritos na 

unidade. 

 

 

Módulo 4 / Unit 4 

 

Considerações de P3: 

 

 Os arquivos disponíveis para download, sugiro que você procure para ver se 

existe a versão em inglês, e se não existe deve citar disponível “em português” 
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Considerações de P2:  

 

 Não tenho considerações quanto ao texto dessa unidade. Acredito que está 

adequado e apropriado. 

 

 

Módulo 5 / Unit 5 

 

Considerações de P3: 

 

 Sugestões em relação aos vídeos: deverá conter legenda em inglês. 

 

Considerações de P2:  

 

 Por tratar-se somente da tradução dos títulos dos vídeos, acredito que a tradução 

está adequada e não tenho considerações a respeito desta unidade. 

 

 

Módulo 6 / Unit 6 

 

Considerações de P3:  

 

 Quanto ao linguajar, se faz necessárias algumas modificações em relação a 

nomenclatura de algumas palavras, as quais já estão grifadas no texto com as 

respectivas correções. 

 

Considerações de P2: 

 

 Sugiro trocar para "FM System" ou "the battery of the "transmitter" 

 

 Sugiro trocar para "FM" (também no original) 

 

 Faz-se extremamente necessária a tradução desta unidade, para auxiliar os 

profissionais no 'diagnóstico' dos problemas do Sistema FM.  

 

 Considero a tradução adequada e meus comentários no texto dizem respeito à 

alterações de termos não por tradução incorreta, mas por estarem escritos de 

outra maneira no português.  

 

 Como o tempo todo falamos sobre o Sistema FM, fiz as sugestões de retirar o 

termo 'radio-frequência', o que não significa que esteja incorreto. 

 

 

Os comentários do quadro acima foram em sua maioria de cunho técnico-científico e 

terminológico; poucas considerações foram dadas no que tange a adaptação transcultural do 

material. Todas as observações foram levadas em consideração para a síntese realizada na 

terceira etapa da metodologia. Total de 82.715 caracteres em notas. 

 

Demais notas nos arquivos foram criadas automaticamente pelo software indicando 

exclusões, inserções, marcações, formatações e outras ações realizadas; resultado de manter a 

função “Controlar Alterações” ativada no Microsoft Word, o que facilitou a localização de 

todas as edições realizadas pelo comitê de validação.  
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5.3. Terceira etapa: Síntese da Tradução 

 

O tradutor responsável (P1) perfez a síntese das avaliações do Comitê de validação, 

isto é, a leitura crítica e sistemática de todas as edições observações do comitê, bem como 

realizou inserções, supressões, alterações e adaptações textuais que julgou necessárias. 

O comitê apontou necessidade de alterações por equivalência semântica, idiomática, 

vivencial e conceitual. Ao comparar os arquivos da versão prévia (Etapa 1) e versão síntese 

(Etapa 3), por meio da ferramenta de comparação de documentos do software Microsoft 

Word, obteve-se as seguintes estimativas: o Módulo 01 apresentou 291 revisões; o Módulo 02 

apresentou 126 revisões; o Módulo 03 apresentou 113 revisões; o Módulo 04 apresentou 61 

revisões; o Módulo 05 apresentou 26 revisões; e o Módulo 06 apresentou 63 revisões. Tais 

revisões levaram em consideração inserções e exclusões realizadas no texto “versão prévia”. 

Os seis quadros a seguir (Quadros 10, 11, 12, 13, 14 e 15) apresentam exemplos das 

alterações e adaptações que foram realizadas, sendo possível comparar o texto original com a 

primeira tradução (realizada na primeira etapa metodológica) e, posteriormente, com a 

tradução síntese (realizada nesta terceira etapa metodológica) que levou em consideração as 

edições sugeridas e os pareceres do comitê de validação (realizada na segunda etapa 

metodológica). 

Quadro 10 – Exemplos de alterações do Módulo 01 (Unit 01) 

Versão original Versão prévia (Etapa 1) Versão síntese (Etapa 3) 

Relação sinal/ruído (S/R) Signal-to-noise relation (S/N) Signal-to-noise ratio (S/N ratio) 

ABNT ABNT 
ABNT (Brazilian Association of 

Technical Standards) 

Em seu estudo Fidêncio (2013) ... In his study, Fidêncio (2013) ... In her study, Fidêncio (2013) ... 

Veja o que as crianças acham ... What children think about ... Check what children think about ... 

Beatriz, 8 anos Beatriz, 8 years old B. 8 years old 

1ª série 1st Grade First Grade 

Obs: as medidas podem ser... Obs.: The measures can be... Note: measures can be... 

decibelímetro Decibel Level Meter sound level meter 

medidor de nível de pressão sonora level meter of sound pressure sound pressure level meter 
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Quadro 11 – Exemplos de alterações do Módulo 02 (Unit 02) 

Versão original Versão prévia (Etapa 1) Versão síntese (Etapa 3) 

monitoramento auditivo hearing monitoring auditory monitoring 

Modo de Utilização do Receptor How to use the Receiver Receiver Usage Mode 

Redução dos efeitos da distância, 

ruído e reverberação. 

Reduction of distance, noise and 

reverberant effects. 

Reduction of efects of distance, 

noise, and reverberation. 

Para a transmissão ocorra é 

necessário que os receptores 

estejam dentro da área de 

transmissão (30 metros), e 

sincronizados no mesmo canal de 

frequência dos receptores). 

To occur the transmition, the 
receivers must be within the 

transmission area (30 meters) and 

synchronized with the same 

frequency channel of the receivers. 

Receivers must be within the 

transmission area (30 meters) and 

synchronized with the same 

frequency channel of the receivers 

for transmission to occur. 

 

Quadro 12 – Exemplos de alterações do Módulo 03 (Unit 03) 

Versão original Versão prévia (Etapa 1) Versão síntese (Etapa 3) 

Guia de boas práticas 

Adaptação do Sistema FM 

Good Practice on 

Adapting the FM System 

Good Practice Guide: 

Adjustment of the FM System 

... não necessitam da sapata de 

áudio para conseguir se conectar ... 

... do not require an audio shoe to 

connect ... 

... do not require a DAI Shoe to 

connect ... 

Procedimentos para verificação Procedures to the verification Verification procedures 

Transparência Retro Retro Transparency 
Transparency Evaluation: 

BTE Hearing Aid 

Cartilhas disponíveis para 

download 
Guides available for download Download 

Importante: sempre compare os 

resultados com e sem sistema FM. 

Important: always compare the 

results with and without FM. 

Important: results with and without 

the FM system must always be 

compared. 

Roteiro para verificação da 

Transparência Eletroacústica em 

Sistema de FM AASI retroauricular 

Step-by-step for the verification of 

Electroacoustic Transparency in 

FM System (BTE Hearing Aid) 

Guide to the verification of the 

Electroacoustic Transparency in 

FM System (BTE Hearing Aid) 

Para verificação das características 

eletroacústicas do Sistema FM é 

adotado conceito de Transparência 

To verify the electroacoustic 

features of the FM system the 

“Transparency” concept is used 

The concept used to verify the 

electroacoustic characteristics of 

the FM System is the Transparency 
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Quadro 13 – Exemplos de alterações do Módulo 04 (Unit 04) 

Versão original Versão prévia (Etapa 1) Versão síntese (Etapa 3) 

Orientações aos pais e professores Advice for parents and teachers Guidelines for parents and teachers 

O Sistema FM é principalmente 

indicado para: 

The FM System is highly 

recommended for... 

The FM System is primarily 

indicated for... 

Uma sugestão é que seja utilizada a 

hora de trabalho pedagógico 

coletivo – HTPC (http://atividades 

paraprofessores.com.br/o-que-e-

htpc) do professor para 

capacitações presenciais ou à 

distância via Skype ou redes 

sociais. 

The teacher’s Collective 

Pedagogical Work Time should be 

used for face-to-face or distance 

training via Skype or social 

networks 

It is suggested to use the 

Collective Pedagogical Work 

Time* 

 

*The time used for pedagogical 

work at school for face-to-face or 

distance training via Skype or 

social networks. 

Para os pais, sugerimos o acesso ao 

Portal dos bebês: 

For Parents, we suggest access to 

our website Portal dos Bebês. 

For Parents, we suggest access to 

our website Babies Portal - Portal 

do Bebês (in Portuguese). 

 

Quadro 14 – Exemplos de alterações do Módulo 05 (Unit 05) 

Versão original Versão prévia (Etapa 1) Versão síntese (Etapa 3) 

Depoimentos Testimonials Testimonies 

Depoimento professor e aluno com 

Sistema FM 

Testimonial of a teacher and a 

student with the FM System 

Testimony of a teacher and a 

student who is user of FM System 

Depoimento usuário de  

Sistema FM (ostentação) 
Testimonial of a FM System user Testimony of a FM System user 

 

Quadro 15 – Exemplos de alterações do Módulo 06 (Unit 06) 

Versão original Versão prévia (Etapa 1) Versão síntese (Etapa 3) 

Problemas no Funcionamento 
Solving problems of the  

FM System 
How to solve problems 

of the FM System 

... AASI e/ou IC ... … hearing aid and/or CI … ... HA and/or CI ... 

Verificar cada acessório de 

conexão: sapatas e adaptadores. 

Verify each connection accessory: 

audio shoe and adaptors. 

Verify each connection accessory: 

DAI Shoe and adaptors. 

... diferentes posições no ambiente. 
... different positions in the 

environment. 
... different positions in the room. 
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5.4. Quarta etapa: Diagramação e Publicação 

 

Nesta etapa, todos os textos foram diagramados e todos os arquivos receberam as 

adaptações em design, como explanado na Etapa 1. Sempre que possível, esta etapa seguiu 

comitantemente as etapas metodológicas anteriores, de modo que acelerasse o processo.  

Todos os arquivos originais editáveis foram disponibilizados em formato do software 

Adobe Illustrator, de modo que toda a diagramação e edição de design puderam ser realizada 

pelo tradutor-pesquisador (P1), uma vez que o mesmo possui as habilidades técnicas 

necessárias para trabalhar com o programa. 

Foi realizada a última revisão dos arquivos, bem como a conferência de detalhes dos 

materiais, como paginação, diagramação, layout, logotipos, referências, notas de rodapé, notas 

de autoria, imagens
18

, descrições, legendas etc. Prosseguiu-se com o fechamento de todos os 

arquivos com extensão PDF para a distribuição (Figura 23 exemplifica esta etapa) do material 

em formato digital, através do website: http://en.portalsistemafm.fob.usp.br 

 

Figura 23 – Publicação do Módulo 01 (Unit 01) através do website 

 

 

  

                                                           
18

 Todas as imagens utilizadas são classificadas como royalties free; escolhidas no banco de imagens freepik.com 

http://en.portalsistemafm.fob.usp.br/
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5.5. Tradução, Localização e Internacionalização do Portal Sistema FM 

 

 A tradução, localização e internacionalização do Portal Sistema FM foi realizado. 

Buscou-se, na localização do website, não definir um único país ou região, mas realizar 

escolhas de forma a internacionalizá-lo, primando-se pela usabilidade e funcionalidade. Na 

Figura 24, mostra-se o website original. Na figura 25, mostra-se o website finalizado, isto é, 

traduzido e publicado. 
 

Figura 24 – Portal Sistema FM original 

 
 

Figura 25 – Portal Sistema FM adaptado 
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  No cabeçalho (header) do website, a logo original foi alterada pela logo adaptada. 

Além disso, o menu (Figuras 26 e 27) sofreu alterações: no portal original, foi adicionado o 

menu “READ IN ENGLISH”, direcionando o usuário para o portal internacional em inglês; já 

no portal internacional, foi adicionado o menu “LER EM PORTUGUÊS”, direcionando o 

usuário para o portal original. Além disso, no portal em inglês, não foram disponibilizados os 

menus “CADASTRE-SE” e “LOGIN”, uma vez que tais menus foram exclusivamente 

disponibilizados para a condução de pesquisa com público-alvo nativos do idioma português. 

 

Figura 26 – Menu do portal original 

 

Figura 27 – Menu do portal adaptado 

 
  

 Outra adaptação realizada (Figuras 28 e 29) foi a imagem da página principal, que foi 

substituída por uma imagem no mesmo contexto (crianças na sala de aula), mas que traz uma 

ambientação com crianças utilizando o AASI na sala de aula, deixando mais clara a proposta. 

 

Figura 28 – Imagem principal original 

 

Figura 29 – Imagem principal adaptada 

 

                                                                                          Fonte da imagem: banco de imagens royalties free 
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 Como mostra a Figura 30, o portal original disponibiliza o MÓDULO 7, com o 

objetivo de avaliar o portal (ferramenta utilizada para a pesquisa científica da autora). 

Contudo, tal módulo/unidade não foi disponibilizado no portal internacional, como mostra 

Figura 31. Além disso, os títulos dos módulos e as ilustrações dos módulos também foram 

traduzidos e adaptados. 

 

 Figura 30 – Lições disponíveis no portal original 

 

Figura 31 – Lições disponíveis no portal adaptado 

  

   

 No menu “ABOUT US”, todo o conteúdo foi traduzido e mantido, especialmente a 

nota da autora-pesquisadora responsável pelo portal original. Abaixo da nota da autora, uma 

nova nota foi adicionada (somente no portal internacional), a do tradutor-pesquisador (P1), 

autor responsável pelo portal internacional; como mostra a Figura 32. 
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Figura 32 – Nota de autoria no portal traduzido 

  

 

 

A tradução e adaptação transcultural, bem como a manutenção e as alterações no 

website visando a internacionalização do mesmo, foram realizadas pelo tradutor-pesquisador 

(P1), por possuir as qualificações técnicas necessárias para edição de design e programação de 

website. Todos os links foram testados, todas as funções foram diagnosticadas, e estão em 

perfeito funcionamento. O website mostrou-se pronto para disponibilização e divulgação. 

 

5.6. Unidades finalizadas 

 

A seguir (Figuras 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39) apresentam-se, como resultado, todas as 

unidades integralmente traduzidas (e adaptadas), validadas e publicadas no website. 
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Figura 33 – Unidade 1 
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Figura 34 – Unidade 2 
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Figura 35 – Unidade 3 
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Figura 36 – Unidade 4 
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Figura 37 – Unidade 5 
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Figura 38 – Unidade 6 
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Figura 39 – Quem somos 
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6. DISCUSSÃO  

 

Esta discussão já apreende a problemática de conceituação sobre os termos tradução e 

adaptação discorrida na seção 2.1 deste estudo. Sendo assim, vale ressaltar que, doravante, 

para esta discussão, o termo tradução já abrange a adaptação transcultural. 

 

6.1. Objeto de pesquisa  

 

Segundo Alves (2016), todos os temas abordados no Portal Sistema FM, que 

compõem as unidades sobre a temática do Sistema FM, foram baseados no protocolo da 

Academia Americana de Audiologia (AAA, 2011), bem como na literatura nacional (JACOB 

et al., 2012; JACOB; QUEIROZ-ZATTONI, 2015). Abaixo, discutem-se os objetivos dos 

“materiais educativos” (Quadro 5). 

O módulo 1 (Figura 33) foi abordado devido ao impacto que o ruído, a distância e a 

reverberação podem causar na percepção de fala do aluno com deficiência auditiva em 

ambiente acústico desfavorável. 

O módulo 2 (Figura 34) foi abordado para que o fonoaudiólogo conheça e tenha 

acesso aos modelos e marcas de Sistema FM disponíveis no mercado, já que apresentam suas 

particularidades na programação e conexão no AASI e IC. Além disso, não são todas as 

empresas que disponibilizam em seus sites os manuais e descritivos do equipamento.  

O módulo 3 (Figura 35) foi abordado devido à necessidade da adequada adaptação e o 

acompanhamento efetivo do funcionamento e uso do Sistema FM. 

O módulo 4 (Figura 36) foi abordado devido à responsabilidade do fonoaudiólogo em 

orientar e dar suporte aos pais e à escola, bem como alertar quanto à importância do ambiente 

acústico favorável para o melhor desempenho com uso do Sistema FM. 

O módulo 5 (Figura 37) foi abordado com os depoimentos colhidos na perspectiva do 

usuário, pais e professores. Foram disponibilizados como estratégia motivacional, a fim de 

contribuir no processo de aceitação do uso do Sistema FM. 

O módulo 6 (Figura 38) foi abordado para apresentar e auxiliar nas possíveis soluções 

dos problemas de funcionamento do Sistema FM mais recorrentes.  

É de grande valia ressaltar que, acima, consta uma breve observação sobre cada uma 

das unidades; contudo, a compreensão sobre as unidades foi bem ampla e profunda, dado o 

fato do tradutor-pesquisador ser um tradutor insider, como nos referimos ao profissional da 

área dos Estudos da Tradução atuando dentro de uma outra área a fim de compreender o 
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universo e a complexidade que a constitui. Compreende-se que o conjunto desses saberes são, 

sim, elementos que tendem a uma atuação eficaz, que preza não somente pela precisão das 

informações, mas pelo cuidado no trato com questões que trazem à tona dilemas éticos e de 

conduta de ambas as áreas. Sendo assim, por meio da experiência do pesquisador ao longo 

dos dois anos de estudos imerso no programa de pós-graduação na área de ciências da saúde 

(Fonoaudiologia), depreende-se, como havíamos observado (seção 2.5), que o insider traz 

consigo visão ambilateral (visando mais que um campo de visão e mais que uma função) e 

holística (buscando um entendimento integral dos fenômenos) para a tradução. 

 

6.2. Proposta metodológica 
 

Optou-se por delinear novas diretrizes (guidelines) como proposta metodológica para 

tradução e validação de materiais educativos, uma vez que as propostas existentes para os 

protocolos da saúde (GUILLEMIN et al., 1993; BEATON et al., 2000; WILD et al., 2005; 

PETERS et al., 2006; BORSA et al., 2012) mostraram-se inviáveis no tange a sua 

complexidade para o presente contexto e, notoriamente, para o contexto dos 29% de artigos 

que não citaram as supracitadas bases teóricas (N/A) no levantamento realizado e tabulado no 

Quadro 2, nos quais observaram-se metodologias simplificadas e com menor número de 

participantes ao longo do processo, mesmo para protocolos e instrumentos da saúde.  

Tal inviabilidade se dá pela necessidade de muitos indivíduos envolvidos no processo, o 

que por um lado, busca-se a redução da ocorrência de falhas e aumento de eficácia do 

resultado; mas por outro, torna-se um processo mais burocrático e com excesso de trabalho. 

Sendo assim, a proposta metodológica deste estudo visa se tornar diretrizes eficazes, e ao 

mesmo tempo eficientes, para futuros trabalhos científico-acadêmicos cujo objetivo seja 

tradução e validação na área da Saúde. 

Ressaltamos, ainda, que esta proposta poderá ser utilizada, após avaliações posteriores, 

para as demais áreas do conhecimento, visando a validação das traduções e adaptações sócio-

linguístico-culturais de protocolos, manuais, materiais informativos e/ou educativos, tutoriais, 

infográficos, entre outros, de cunho acadêmico e/ou profissional, de formato escrito e/ou 

audiovisual. Não obstante, ressalvamos que todas as especificidades do material a ser 

traduzido devem ser levadas em consideração, com vistas a delinear minuciosamente cada 

etapa do método proposto. Contudo, como já fora observado por este estudo, as propostas 

existentes para os protocolos da saúde foram estudadas e utilizadas como embasamento com 

vistas a desenhar e propor as quatro etapas que nortearam o processo metodológico deste 

estudo, mais uma etapa recomendada, que serão, a seguir, discutidas individualmente. 
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6.2.1. Primeira etapa: Tradução  

 

A tradução é o processo de usar palavras semântica e contextualmente equivalentes em 

outra língua, enquanto a adaptação diz respeito ao processo de mudança pelo qual um 

elemento encontra uma maneira de se ajustar e adequar à cultura de chegada (BASSNETT, 

2002; NORD, 1991; PERDERSEN, 2005). Assim, a adaptação propõe soluções para reforçar 

a essência enquanto se comunica em outra língua. Em consonância com Faria (1987), 

enunciamos que traduzir adaptando o intertexto denota afastar-se do texto-fonte de modo que 

o texto traduzido seja considerado mais que uma tradução criativa, mas uma “imitação” com a 

mesma essência e efeito para o público-alvo; noções comumente notadas no processo 

tradutório literário – como da tradutora Wyler (2003), que fora possível aplicar no objeto 

deste estudo, e entende-se que tende a ser crível mediante denso conhecimento do construto. 

No que tange à cultura a ser traduzida, compreende todo o complexo de conhecimento, 

arte, crenças, lei, moral, costumes, bem como hábitos e aptidões adquiridos pelo ser humano 

não somente em família, como também por fazer parte de uma sociedade da qual é membro. 

A cultura pode ser vista também como um mecanismo cumulativo porque as modificações 

trazidas por uma geração passam à geração seguinte, que vai se transformando, perdendo e 

incorporando outros aspectos. É um conceito que está sempre em desenvolvimento, pois, com 

o passar do tempo, é influenciada por novas maneiras de pensar inerentes ao desenvolvimento 

do ser humano. Ainda, traz consigo uma singularidade, seu mecanismo adaptativo. Nessa 

linha, a transculturação refere-se às ações que estão ligadas às transformações ocorridas na 

junção de duas culturas distintas (intercultural), isto é, aquilo que constitui ou se forma entre 

culturas distintas. (TYLOR, 1871; KROEBER, 1949; SANTOS, 1994) 

A discussão, até aqui realizada, visa ao mesmo tempo mergulhar na complexidade e 

dinamicidade do ato de realizar a tradução e a adaptação transcultural de quaisquer construtos. 

No ato tradutório, por sua vez, Guillemin et al. (1993) sugere a atuação de tradutores 

qualificados e, em consonância, assinalamos do mesmo modo a imprescindibilidade de 

profissionais da tradução nesse tipo de estudo, pois, embora qualquer falante bilíngue possua 

competência comunicativa nas línguas em que se comunica, nem todo bilíngue possui 

competência tradutória
19

. Pagano et al. (2005) ressaltam que a competência tradutória é um 

conhecimento especializado, integrado por um conjunto de habilidades e conhecimentos, e tal 

                                                           
19

 Segundo Hurtado Albir (2005), entende-se que a competência tradutória é um conhecimento especializado que 

consiste em um sistema subjacente de conhecimentos declarativos e, em sua maior proporção, operacionais, 

necessários para saber traduzir, que está composto de cinco subcompetências (bilíngue, extralinguística, 

conhecimentos sobre tradução, instrumental e estratégica) e de componentes psicofisiológicos. 
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conhecimento singulariza o tradutor e o diferencia de outros falantes bilíngues não-tradutores 

(HURTADO ALBIR, 2005). Gonçalves (2003) reitera que a competência do tradutor é uma 

supercompetência complexa, por exigir a coordenação de vários domínios cognitivos. 

No levantamento realizado (Quadro 2), notou-se a participação de falantes bilíngues 

(não-tradutores) ao longo do processo, seja perfazendo a tradução, a retrotradução, ou outra 

etapa. Contudo, a não utilização de tradutores no processo tende a aumentar a possibilidade de 

falhas, por ausência da competência tradutória (PAGANO et al., 2005). Infere-se, a partir 

desta consideração, que a necessidade de muitos participantes no processo se deve à busca de 

reduzir a possibilidade de falhas, justamente pela ausência do profissional tradutor. 

Todavia, as propostas existentes para os protocolos da saúde ainda requerem ao menos 

duas traduções por dois tradutores diferentes, outros dois tradutores para duas retrotraduções e 

síntese pelo pesquisador, muitas vezes inviabilizando o projeto no que tange ao cronograma e 

também orçamento. 

Dessa forma, com vistas a tornar as diretrizes viáveis para este e futuros projetos, nesta 

primeira etapa, sugere-se a atuação de um tradutor, desde que profissional, experiente e com 

conhecimento do construto (não obrigatoriamente, mas preferencialmente insider), resultando 

em uma primeira tradução legitimada; uma vez que o tradutor profissional se responsabiliza, 

eticamente, e legitima sua produção tradutória, que devem ser escritas, lidas e avaliadas com o 

maior respeito em relação ao texto original e, do mesmo modo, às diferenças linguísticas e 

culturais (VENUTI, 2002; BASSNETT, 2003; BERMAN, 2007) 

  

Discutiremos, a partir deste ponto, os resultados das traduções realizadas ainda nesta 

primeira etapa do método proposto. 

A primeira consideração recai sobre o total de caracteres dos materiais. É, geralmente, 

esperado que na tradução do português para o inglês o texto reduza de tamanho. Porém, como 

pode-se observar nos Quadros 5 e 6, houve um comportamento inverso, isto é, o material 

adaptado superou em 1,46% o total de caracteres do material original. Ao investigar o porquê, 

notou-se que a necessidade de explicitação de conteúdo foi maior do que a necessidade de 

supressão de conteúdo. Este esclarecimento (explicitação) para o público final é de grande 

importância, uma vez que o leitor pode, sob algumas circunstâncias, interpretar com 

ambiguidade ou até mesmo não compreender o significado devido aos limiares culturais.  

A adaptação do logotipo (Figuras 2 e 3) foi o primeiro item a ser trabalhado, isto 

porque o logotipo é visto com uma assinatura, ele é quem traduz visualmente a personalidade 

de uma marca e faz o seu público se identificar. Reproduzir um logotipo em outro idioma não 
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é muito convencional dada a periculosidade do processo; contudo, quando assim é feito, 

aproxima-se muito do público, uma vez que não é visto como estrangeiro, mas como nativo. 

Do ponto de vista da localização (seção 2.6), considera-se a reprodução do logotipo um nível 

“altamente localizado”. A partir da adaptação do logotipo, definiu-se a tipologia a ser 

utilizada (Figura 4) para a etapa de diagramação; o tradutor, por sua vez, definiu uma 

tipologia convencional no mercado internacional. As adaptações de tipologia aprovisionaram 

maior qualidade de legibilidade para materiais educativos (por exemplo, Figuras 5, 6, 7 e 8). 

Foram também adaptadas as ilustrações interativas (Figuras 9 e 10), composições de 

fotos (Figuras 11 e 12), gráficos (Figuras 13 e 14), unidades de medidas (Figuras 15 e 16), 

temas e cabeçalhos (Figuras 17 e 18), funcionalidades e recursos de usabilidade (Figuras 19 e 

20), e até mesmo depoimentos (detalhados no Quadro 7) manuscrito por crianças em pedaços 

de papel (Figuras 21 e 22). Enfim, buscou-se a tradução e adaptação transcultural de todo e 

qualquer conteúdo de ordem textual ou gráfico, como por exemplo cores (Quadro 3), 

resultando em um material educativo completamente naturalizado ao público-alvo.  

No que se refere às traduções extralinguísticas realizadas, especialmente a escolha de 

novas ilustrações e alteração de cores, asseveramos que ocorreram intencionalmente por parte 

do tradutor da primeira etapa por compreender que o design centrado no usuário (e cultura) é 

um processo que assegura que as experiências não sejam frutos do acaso, criando uma 

experiência coesa, intuitiva e, ainda, prazerosa quando na utilização (GARRET, 2010). As 

cores, em especial, são consideradas elementos visuais que desempenham funções
20

 

específicas e influenciam diretamente na qualidade das informações transmitidas e, 

consequentemente, na qualidade da comunicação (GUIMARÃES, 2003). Deste modo, o 

estudo dos significados das cores nas diferentes culturas (seção 2.7; Quadro 3) foi de grande 

importância para este estudo, já que comunidades podem apresentar reações positivas ou 

negativas diante de certas cores, devido aos aspectos culturais de cada região, da faixa etária 

destes usuários e de suas próprias preferências (WARE, 2008). 

É de grande importância que se dê continuidade na tradução e adaptação também dos 

conteúdos em vídeo e arquivos externos que estão atrelados aos infográficos. Inicialmente, os 

mesmos foram indicados como “in Portuguese” para que o leitor saiba que o conteúdo está 

“em Português”, mas, futuramente, recomenda-se que 100% do conteúdo esteja na língua-

alvo. Sugere-se legendagem, dublagem ou voice-over para os vídeos. 

                                                           
20

 Segundo Guimarães (2003), dentre as funções específicas que as cores desempenham estão: (1) as sintaxes e 

as relações taxionômicas, como: organizar, destacar, criar planos de percepção, hierarquizar informações, 

direcionar a leitura, etc; e (2) as relações semânticas, como: ambientar, simbolizar, conotar e denotar. 
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Finaliza-se essa seção da discussão, indagando o que tem sido compreendido e 

produzido enquanto adaptação transcultural, o quão profunda a adaptação tem chegado nos 

construtos, e o quão próximo de “criação” está a adaptação. Observa-se (Quadro 2) que as 

produções tendem a focar a tradução e a adaptação do conteúdo de ordem textual, e pouco 

tem-se considerado o conteúdo gráfico. Não podemos nos esquecer que imagens, símbolos e 

cores também são sígnicos, também comunicam e dialogam com o leitor.  

Novamente, deparamo-nos com o paradoxo, uma vez que as produções tendem a buscar 

a adaptação do conteúdo prezando pelo “rigor” da conservação do conteúdo. Além disso, ao 

investigar mais a fundo, nota-se que o conteúdo a ser adaptado tende a ser o mesmo conteúdo 

a ser conservado. Considerando que as acepções de adaptação transcultural no gênero literário 

são mais amplas, cabem aqui novas investigações acerca da adaptação transcultural no meio 

técnico-científico. 

 

6.2.2. Segunda etapa: Validação Multidisciplinar pelo Comitê  

 

Em consonância com Giusti et al. (2008), podemos afirmar que as etapas exigidas em 

um processo de validação de um instrumento são diversas, não existindo na literatura 

consenso sobre quais e quantas evidências de validade o instrumento deve possuir para ser 

considerado válido. Borsa et al. (2012) assevera que existe, no entanto, o consenso de que o 

processo de adaptação transcende o processo da tradução, não garantindo a validade do 

construto, tampouco sua confiabilidade. Aquiescemos com Borsa et al. (2012) no que tange a 

transcendência, e entendemos que o processo de adaptação é complexo, dinâmico e pode 

gerar dissonância em relação a sua validade ou confiabilidade. Contudo, observamos nesse 

estudo que uma tradução realizada por um tradutor insider profissional tende a avalizar a 

confiabilidade do construto. 

Não obstante, sugerimos que quanto mais evidências o instrumento ou material 

fornecer, melhor, visto que isso tende a aumentar sua confiabilidade e funcionalidade. 

Complementando, entendemos, assim como Urbina (2007), que essas evidências devem ser 

também avaliadas por outros pesquisadores que não apenas os autores, incrementando ainda 

mais sua validade, motivo pelo qual foram convidados especialistas. São recomendações para 

esta etapa que o comitê seja formado por profissionais e acadêmicos multidisciplinares 

bilíngues que possam resolver as divergências encontradas, bem como por tradutores 

qualificados, como apresentado neste trabalho, no Quadro 4. 
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Todas as notas, comentários e considerações dos tradutores foram tabuladas, resultando 

no Quadro 8. O foco recaiu sobre os aspectos linguísticos e gramaticais, e poucas foram as 

observações sobre a adaptação transcultural. No que tange a edição diretamente realizada no 

texto, o integrante do comitê P4 sugeriu cerca de 13% de alterações nos textos, seguido de P5 

com 9% e P6 com 8%. 

Todas as notas, comentários e considerações dos fonoaudiólogos foram tabuladas, 

resultando no Quadro 9. O foco recaiu sobre os aspectos técnicos e terminológicos, e poucas 

foram as observações sobre a adaptação transcultural. No que tange a edição diretamente 

realizada no texto, o integrante do comitê P2 sugeriu cerca de 3% de alterações nos textos, 

seguido de P3 com 2%. 

Com base nas informações dos dois últimos parágrafos, entende-se que: (1) a tradução 

realizada pelo tradutor insider profissional (na primeira etapa) foi satisfatória, tendo em vista 

o baixo percentual de alterações
21

 sugeridas pelo comitê; (2) a competência tradutória e a 

experiência do tradutor é um fator que propicia um olhar holístico e analítico para o construto; 

(3) apesar de menor o percentual de sugestão de alteração por parte dos fonoaudiólogos, 

grande parte das sugestões são de grande relevância e impacto para o construto; e (4) a 

titulação (experiência) dos participantes, em ambos os grupos, refletiu no percentual de 

alterações sugeridas, isto é, participantes com maiores titulações sugeriram mais alterações.  

O comitê foi de eminente importância para a validação multidisciplinar do construto, 

dada sua análise macrotextual e microtextual, apontando e resolvendo possíveis divergências, 

possibilitando a síntese da tradução. 

 

6.2.3. Terceira etapa: Síntese da Tradução 

 

Entendemos síntese como o ato de abordar as principais ideias e pontos de conexão de 

um determinado construto, exigindo análise e interpretação do conteúdo para que sejam 

transmitidos aspectos considerados relevantes, tendo como base informações de outras fontes, 

buscando diferentes perspectivas que possam complementar o elemento apresentado seguindo 

princípios de imparcialidade, reflexão crítica, questionadora e autônoma; uma abordagem 

para a construção de relações entre as propriedades de um determinado objeto.  

                                                           
21

 Entende-se, aqui, por alterações, somente as edições que foram realizadas diretamente nos textos; deste modo, 

as observações do comitê (tabuladas nos quadros 8 e 9) não estão contabilizadas no percentual demonstrado. 

Aproveita-se para ressaltar que, até o momento, desconhece-se na literatura um parâmetro percentual de 

satisfatoriedade quanto às alterações; contudo, com base neste estudo, infere-se que: (1) alterações textuais estão 

incessantemente sujeitas a ocorrerem; e (2) quanto menor o percentual de alterações textuais sugeridas pelo 

comitê, maior a satisfatoriedade da tradução realizada na primeira etapa. 
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Deste modo, o tradutor responsável (P1) perfez a síntese das avaliações do Comitê, 

bem como realizou inserções, supressões, alterações e adaptações textuais que julgou 

necessárias, como foi detalhado nos Quadros 10, 11, 12, 13, 14 e 15 deste trabalho. As 

alterações permitiram apurar a terminologia, padronizar algumas estruturas, adequar pontos 

do texto para o público-alvo, enfim, optar por traduções que preservem a referência à 

instância que transfere o saber específico e possam ser eficazes na cultura de chegada 

(AZENHA JUNIOR, 1999).  

 

6.2.4. Quarta etapa: Diagramação e Publicação 

 

Nesta etapa, foi realizada a última revisão textual, bem como a distribuição dos 

elementos textuais e gráficos no espaço limitado da página, com vistas a reproduzir detalhes 

dos materiais educativos originais.  

Observaram-se aspectos de hierarquização, de modo a organizar todas as informações 

para que o público-alvo possa fazer a leitura de acordo com os critérios desejados pelos 

autores dos materiais originais.  

Outro ponto com o qual se tomou muito cuidado foi da identidade visual, buscando 

sempre padronizar os elementos que compõe o projeto, como tipografias, cores, elementos 

gráficos, entre outros, para que o leitor sinta a segurança de estar lendo um conteúdo original 

da instituição em sua própria língua.  

 As fontes tipográficas foram escolhidas logo na primeira etapa do método proposto, 

para possibilitar a transmissão da mensagem com clareza. Não foram utilizados na 

diagramação muitos tipos de letras, pois poderia confundir o leitor, sendo assim, escolheram-

se apenas dois tipos.  

Quanto às cores, fundamentais para a diagramação, foram adaptadas, e buscou-se não 

se distanciar muito das cores do material original; contudo, buscou-se ajustar levemente as 

tonalidades para manter fontes com cores escuras em fundos claros, uma vez que são 

percebidas mais positivamente, isto é, não quebram o ritmo da leitura ou cansam o leitor. 

Afinal, legibilidade é o item mais importante da diagramação; se o material não estiver claro e 

legível, certamente o leitor perderá o interesse pelo conteúdo. 

 Quanto às imagens, buscou-se, antes de tudo, aquelas que condizem com o assunto 

tratado no material educativo e com qualidade de resolução. Além disso, atentou-se para o 

posicionamento da mesma na página, uma vez que alguns pequenos ajustes foram necessários 

devido ao aumento ou diminuição de espaço dada a tradução.   
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Por fim, a quantidade de texto requereu muita atenção, já que houve explicitação de 

conteúdo na tradução, aumentando a quantidade de texto nas páginas, requerendo adaptações 

de diagramação para enquadrar todo o conteúdo. 

 Após observados e ajustados todos detalhes supracitados, o arquivo foi exportado para 

o formato PDF com vistas a ser publicado e distribuído (Figura 23) eletronicamente através 

do Portal Sistema FM. 

 

 

6.3. Tradução, Localização e Internacionalização do Portal Sistema FM 

 

Segundo Curtis (2006), existem 375 milhões de pessoas em todo o mundo que têm o 

inglês como primeira língua, além de outros milhões cujo idioma é sua segunda língua ou que 

apresentam algum conhecimento básico dele; manter um site em inglês, independentemente 

do local de atuação, possibilita escalar o alcance do conteúdo.  

Deste modo, a tradução, localização e internacionalização do Portal Sistema FM foi 

realizada, como demonstram as Figuras 24 e 25. 

Buscou-se, a princípio, alcançar o terceiro nível de localização (descrito na seção 2.6), 

caracterizado por fornecer algumas páginas específicas para a língua estrangeira; a começar 

pelo menu principal (Figuras 26 e 27), a imagem do tema principal (Figuras 28 e 29) e o menu 

de lições online (Figuras 30 e 31); contudo, todas as páginas do website (Portal Sistema FM) 

foram traduzidas e localizadas. Além disso, disponibilizamos o website em um subdomínio 

próprio (http://en.portalsistemafm.fob.usp.br/) e exclusivo para o website na língua inglesa.  

O website original traz uma página institucional intitulada “Quem Somos” com os 

créditos da criação do Portal Sistema FM. Todavia, entendeu-se que traduzir esta página não 

seria suficiente para que os usuários estrangeiros compreendessem a grandiosidade do projeto 

e todo seu contexto. Deste modo, decidiu-se criar uma nova página institucional, intitulada 

“About Us” (Figura 39), que foi exclusivamente publicada no website em língua inglesa, 

trazendo diversas informações como: créditos e informações dos estudos que deram origem 

ao portal; objetivos e linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Fonoaudiologia; 

nomes dos coordenadores responsáveis pelo Programa; lista do corpo docente vinculado ao 

Programa em Fonoaudiologia; tabelas contendo as produções e publicações dos pesquisadores 

do Departamento sobre Sistema FM; e informações de contato com mapa contendo orientação 

para chegar até a instituição. Com efeito, aproximou-se muito do quarto nível de localização 

(altamente localizado, descrito na seção 2.6), caracterizado elaborar um site específico para a 

língua de chegada. O quarto nível será alcançado ao completar a tradução das unidades. 



126  

 

Todos os testes técnicos foram devidamente realizados pelo departamento técnico e o 

Portal Sistema FM mostrou-se completamente funcional e ativo para utilização, já que a 

usabilidade é, segundo Kulpa (2009), um dos atributos mais importantes para que os usuários 

não encontrem dificuldades para realizar uma determinada tarefa. 

 

6.4. Futuras proposições 

 

 Seguem, abaixo descritas, duas proposições a serem desenvolvidas após a publicação 

deste estudo. A primeira adiciona uma etapa final à metodologia proposta neste estudo. A 

segunda sugere um novo estudo para comparar o método proposto neste estudo a outros 

métodos existentes para tradução, adaptação e validação.  

  

6.4.1. Quinta etapa: Validação Funcional junto ao público-alvo 

 

Esta fase visa investigar, junto ao público-alvo, se as instruções são claras, se os 

vocábulos presentes no texto, traduzido para o português, são inteligíveis, se as expressões 

correspondem àquelas utilizadas pelo grupo, entre outros aspectos. Em outras palavras, este 

procedimento visa validar, junto ao público-alvo, a funcionalidade do texto.  

 

6.4.2. Estudo comparativo entre métodos propostos 

 

 Sugere-se a realização de um estudo comparativo entre métodos anteriormente 

propostos e o método proposto neste estudo, utilizando o mesmo construto, preferencialmente 

um protocolo da área da saúde, para que assim seja possível comparar a eficácia e a eficiência 

do nosso método para tradução, adaptação e validação, na área da saúde.  
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7. CONCLUSÃO 

 

 

Foi proposto um método sistemático para tradução, adaptação e validação de materiais 

educativos, no contexto da Fonoaudiologia. Foi realizada tradução, adaptação transcultural e 

validação de seis unidades de telefonoaudiologia do Portal Sistema FM. O método mostrou-se 

eficiente e eficaz, com possibilidade de ser utilizado por outras áreas de estudo. 

 

Foi realizada tradução, localização e internacionalização do Portal Sistema FM para a 

língua inglesa. O mesmo encontra-se publicado e disponível para acesso. 
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Apêndice A – Levantamento de recorrência terminológica 

 

Search Query PubMed SciELO 
Web of 

Science 

Google 

Scholar 
SIBi 

“adaptation” 

AND 

“backtranslation” 

23 228 26 961 49 

“adaptation” 

AND “back-

translation” 

559 405 523 20.200 1177 

“adaptação” 

AND 

“retrotradução” 

3 226 0 1.300 207 

“adaptação” 

AND “retro-

tradução” 

0 46 0 465 42 

“adaptation” 

AND “reverse 

translation” 

9 10 10 1.280 63 

“adaptação” 

AND “tradução 

reversa” 

0 25 0 761 29 
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Apêndice B – Carta-convite aos participantes da pesquisa 
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Anexo A – Autorização das autoras do Portal Sistema FM 
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Anexo B – E-mail da Seção Técnica de Informática da FOB/USP 
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