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Olá!

Mais uma edição da nossa Metáfrase, novamente com uma grande variedade de 
assuntos interessantíssimos e notícias importantes sobre nossas áreas de atuação.  
Mesmo com toda a correria que todos enfrentamos com a realização do VIII 
Congresso, nossa equipe editorial se desdobrou e nos presenteia com novidades.

Por falar em novidades, temos uma mudança na composição da Diretoria da 
Abrates: nosso querido amigo Filipe Alverca está extremamente atarefado e não 
pôde continuar com seu cargo. Em seu lugar, assume Val Ivonica, que era nossa 
suplente. Filipe, nosso muito obrigado pela colaboração. Val: Get ready… Go!

É claro que neste momento não há como deixar de falar de nosso VIII Congresso. 
E temos uma matéria especial nesta edição sobre o evento, que contou com a 
participação de representantes de diversas associações de tradutores e intérpretes 
de vários países. A presença destas pessoas aumenta a visibilidade da Abrates em 
todo o mundo e, consequentemente, de seus associados. Estamos nos preparando 
para que isto seja revertido em mais buscas por profissionais em nosso site.

Um destaque deste ano: tivemos as palestras mais bem avaliadas de todos os 
tempos em um Congresso da Abrates! Isto nos deixou muito felizes. A avaliação, 
feita diretamente no aplicativo, outro sucesso deste ano, nos deu a média de notas 
de 4,4 estrelas, quando o máximo era de 5 estrelas. Sem dúvida, os esforços de 
toda a equipe na seleção de palestras e, obviamente, a qualidade dos palestrantes, 
foram muito recompensados. Ainda estamos curtindo a boa energia que recebemos 
de todos os presentes e já começamos a preparar o IX Congresso, que voltará ao 
Rio de Janeiro.  Aliás, se você foi ao Congresso e ainda não respondeu a nossa 
pesquisa de satisfação, não perca esta oportunidade de nos ajudar a fazer um evento 
melhor no ano que vem. A pesquisa estará no ar até o dia 30 de junho, e você deve 
ter recebido o link por e-mail. Vai lá, é rapidinho, e você pode ter certeza de que 
vamos ler TODOS os comentários.

Sim, tivemos também alguns problemas pontuais, mas aprendemos com eles e 
podemos garantir que não voltarão a acontecer. Aguardem as novidades para o 
acesso em nosso próximo Congresso e para o sorteio de brindes.

Pra quem esteve no Congresso e quiser manter o pique, não se esqueça que o 
TRADUSA, III Encontro Brasileiro de Tradutores Especializados na Área da Saúde, 
acontecerá em São Paulo, nos dias 5 e 6 de agosto. Se você traduz nesta área, ou 
tem interesse em traduzir, não perca. Associados Abrates têm valor especial para se 
inscrever. Veja mais detalhes no Drops Abrates desta edição.

Bom, minha carta desta edição será mais curta, há muito o que aproveitar nesta 
edição e não quero segurar sua leitura.

Até breve!

CARTA DO  
PRESIDENTE

Diretoria

William Cassemiro – Presidente
Renato Beninatto – Vice-presidente
Paula Ianelli – Primeira Secretária
Val Ivonica – Segunda Secretária

Ricardo Souza – Primeiro Tesoureiro
Manuela Sampaio – Segunda Tesoureira

Equipe Metáfrase

Petê Rissatti – Editor-chefe
Carolina Caires Coelho – Editora adjunta

Camila Fernandes – Revisora
Dener Costa – Designer e diagramador

A revista digital Metáfrase é publicada seis vezes ao ano 
em formato digital (PDF) pela Associação Brasileira de 
Tradutores e Intépretes (Abrates).

Somos a Abrates, Associação Brasileira de Tradutores e 
Intérpretes, associação sem fins lucrativos e administrada 
por tradutores/intérpretes voluntários, fundada no Rio de 
Janeiro, nos anos de 1970. Promovemos cursos, eventos 
e fomentamos a troca de conhecimento e contatos entre 
colegas e/ou instituições e agências. Através da ponte que 
estabelecemos flui o conhecimento e é feito o networking, 
mudando carreiras e vidas. Cada vez mais presente e 
atuante, a Abrates oferece vários benefícios para os 
associados. Veja mais aqui no site e associe-se! 

As informações dos artigos constantes da Metáfrase 
são de inteira responsabilidade de seus autores, salvo 
disposto em contrário. Em caso de dúvidas, sugestões, 
críticas ou reclamações, envie um e-mail para  
revista@abrates.com.br

Entre em contato com a Abrates pelo e-mail  
secretaria@abrates.com.br
Para números anteriores da Metáfrase, acesse:  
www.abrates.com.br/revista-metafrase 

Esta publicação está licenciada sob a Licença Internacional Creative Commons  
de Atribuição – Não Comercial – Sem Derivações 4.0.

Para visualizar uma cópia dessa licença, acesse:  
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pt_BR 

CaRTa Do PRESiDEnTE

http://www.diagramativo.com.br
http://abrates.com.br/%3Fpage_id%3D1334
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Colaboradores  
desta edição

Cristiane Tribst é engenheira que virou tradutora técnica há mais de 20 anos. Casada, mãe das gêmeas Estela e Geórgia, tenta conciliar a vida 
de tradutora em home office, a constante falta de tempo, com a luta para vencer a preguiça e o sedentarismo. Meio nerd, extremamente curiosa, 
adora pesquisar, ler e mexer com tecnologia, além de não recusar uma boa série de televisão. E-mail: cristiane.tribst@gmail.com 

Julia Aidar é tradutora e intérprete formada em música, mãe e educadora de duas meninas. Ganhou trocados na segunda série vendendo 
tabuadas completas (até o 20!) meticulosamente medidas e desenhadas em folhas de sulfite, mas nem assim cresceu organizada. Continua 
estudando organização como um caminho de autoconhecimento e de equilíbrio entre as coisas que quer fazer (todas e ao mesmo tempo) e as 
horas disponíveis até os 120 anos de idade.

Lenita Esteves é professora de teoria e prática de tradução no Departamento de Letras Modernas da FFLCH-USP. Também realiza pesquisas na 
área, tratando de temas como Tradução e ética, Tradução literária, Historiografia da tradução e Literatura Brasileira traduzida para o inglês.

Lorena Leandro é bacharel em Tradução En-PT(Br), com experiência de dez anos nas áreas de tradução, revisão e controle de qualidade, 
especialmente nos setores de Ti, marketing e business e também  nas áreas editorial e de legendagem. Já foi palestrante em alguns congressos 
de tradução e, de 2010 a 2016, escreveu o blog ao Principiante, produzindo conteúdo para aproximar profissionais mais novos dos mais 
experientes. atualmente gerencia seu projeto mais importante: dedicar-se a seus três filhos pequenos, mas sempre acompanhando de perto o 

que anda acontecendo nesse mundo maravilhoso que é a tradução.

Val Ivonica Tradutora literária e técnica (principalmente nas áreas química, farmacêutica e localização de apps, sites e jogos). Geek assumida, 
sempre busca novas ferramentas, alternativas para aumentar a produtividade e soluções para os problemas do dia a dia do tradutor. Migrou para 
o lado Mac da Força há quase dez anos. Usuária de várias CaT Tools, hoje trabalha principalmente com MemoQ. Mantém o Tradução via Val, site 
no qual publica dicas e novidades para tradutores.

Maria Paula Carvalho é tradutora e intérprete desde 2011, Maria Paula Carvalho já trabalhou em eventos de multinacionais no Brasil e 
nos Estados Unidos de áreas como economia, administração, mobilidade urbana, cidades inteligentes, setor elétrico e energias renováveis, 
telecomunicações, tecnologia e direito para empresas de grande porte como oak Foundation, ingevity e invepar. Desde 2014 vem interpretando 
o palestrante motivacional anthony Robbins. Formada em administração de Empresas na inglaterra e com MBa em Gestão Empreendedora pelo 

iBMEC, Maria Paula atuou como executiva por vários anos até escolher a tradução e interpretação.

Isabel Zapata é locutora há dez anos, isabel Zapata  teve sua primeira experiência no mercado de interpretação simultânea em 2008 no Salão 
do Estudante. Desde então, fez diversos trabalhos no Brasil e nos Estados Unidos. a partir de 2013, começou a atuar nos eventos do palestrante 
motivacional anthony Robbins também nos dois países. Como locutora, realizou trabalhos para a revista eletrônica TaM e em comerciais para a 
Ediouro veiculados em grandes canais de TV. É graduada em História. 

Bruno Murtinho é tradutor há 20 anos e se especializou em legendagem. nos últimos quatro anos, vem atuando como intérprete no Brasil e nos 
Estados Unidos, especialmente em eventos ligados a coaching e desenvolvimento pessoal. atuou por cinco anos na Globosat até fundar o Grupo 
4Estações, que coordena a legendagem eletrônica do Festival do Rio, além de ter sido responsável também pela legendagem de diversos outros 
festivais de cinema, teatro e ópera no Brasil e no exterior. 

Sidney Barros Junior é tradutor técnico (desde 1999) e intérprete de acompanhamento (desde 2012) especializado em ferrovias, engenharias 
(mecânica e elétrica), Ti, internet, entre outras áreas. atua como mentor no Projeto de Mentoria da aBRaTES, além de manter o grupo Tecnologia 
e Tradução no Facebook e o site sbj.trd.br.

Karla Lima foi publicitária por 16 anos em agências de São Paulo e Lisboa. Formou-se em jornalismo, trabalha como tradutora, ghost writer e 
preparadora de texto. Lê em média 80 livros por ano e tem cinco publicados.

http://www.aoprincipiante.wordpress.com/
http://www.traducaoviaval.com.br/
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As inscrições para o trAdusA 
estão abertas

Estão abertas as inscrições para o 
TRADUSA – III Encontro Brasileiro 
de Tradutores Especializados 
na Área de Saúde, que será 
realizado em 5 e 6 de agosto 
de 2017, no Instituto Phorte, em 

São Paulo. O TRADUSA acontece 
desde 2015 e reúne profissionais e 

também estudantes que se interessam 
por tradução e interpretação de áreas 

como medicina, odontologia, veterinária, enfermagem, 
entre outras. A partir deste ano, o TRADUSA conta com 
o apoio da Abrates. Para mais informações, envie seu 
e-mail para tradusa@abrates.com.br. As inscrições vão até 
dia 2 de agosto de 2017 podem ser feitas clicando aqui.

xIV simpósio de tradução 
literária em Cuba

No VIII Congresso da Abrates, 
tivemos a ilustre presença de 
duas representantes da ACTI, 
Asociación Cubana de Traductores 
e Intérpretes, Adnerys Liduvina 
Abadia Herrera e Isseell Mendiola. 

Recebidas com muito carinho por 
nossos associados, elas roubaram a 

cena também no encerramento, quando 
foram saudadas pelo diretor Ricardo Souza. 

E lá na isla, elas também andam agitando: de 21 a 23 
de novembro de 2017, a ACTI convida a todos para o 
XIX Simposio de Traducción Literaria, em Havana, que 
tem como temas “A tradução como fonte de cultura”, 
“Relações do tradutor literário com autores e editores” 
e outros. O Simpósio recebe propostas de palestras e 
apresentações até 31 de agosto deste ano por meio de 
resumos de até 250 palavras para os e-mails irsula@
cubarte.cult.cu e olgaelena@cubarte.cult.cu. Para mais 

informações, clique aqui.

xxxVII semana do tradutor e 
II simpósio Internacional de 
tradução – uNesp/Ibilce 
 
Acontece entre 25 e 29 de setembro 
de 2017, a XXXVII Semana do 
Tradutor e também o II Simpósio 

Internacional de Tradução da UNESP/

drops abrates
Drops Abrates é a seção da Metáfrase que traz notícias sobre a Abrates e seus associados. É também uma 
seção aberta, ou seja, se você que nos lê tiver alguma notícia de sua cidade, estado ou região relacionada 

à tradução e quiser contribuir com a gente, mande um e-mail para revista@abrates.com.br.

Ibilce. A Semana do Tradutor ocorre anualmente desde 
1980 no campus de São José do Rio Preto (SP) da 
Universidade Estadual Paulista “Júlio Mesquita Filho” 
(UNESP) e reúne estudantes, pesquisadores, professores 
e profissionais da tradução para o intercâmbio de 
informações e experiências. Aproveitando o ensejo, a 
UNESP também realizará o II Simpósio Internacional de 
Tradução, que tem como objetivo trazer profissionais e 
pesquisadores da área de tradução dos mais diversos 
países. Para saber mais e se inscrever, visite o site do 
evento clicando aqui.

tradutor na capa dos livros?

Mais uma notícia da AATI, Asociación 
Argent ina de Traductores e 
Intérpretes. Nossa associação 
parceira, com sede em Buenos 
Aires, segue firme com a campanha 
“Traductor en la tapa”, que divulga 
e recomenda obras de editoras que 
trazem na capa dos livros o nome de 
seus tradutores e tradutoras. Com isso, 
a AATI dá mais um passo no reconhecimento 
de nossa profissão e serve de inspiração para 
iniciativas semelhantes.

CgA: um centro de estudos 
dedicado à tradução

Localizada no bairro do Pacaembu, 
em São Paulo, a Casa Guilherme de 
Almeida é uma instituição pública do 
Governo de São Paulo que abriga 
um Centro de Estudos de Tradução 
Literária, coordenado por Simone 
Homem de Mello e dedicado à reflexão 
sobre a arte da tradução. Segundo o site da 
CGA, o centro de estudos “se abre para os diversos 
discursos e abordagens da tradução, propiciando 
a convergência da prática do tradutor profissional, 
da pesquisa acadêmica em Estudos da Tradução e 
do contexto editorial em que a literatura traduzida é 
veiculada”. Além do curso formativo de tradução 
literária e das diversas oficinas oferecidas pela casa, 
também realiza anualmente o TRANSFUSÃO – Encontro 
de Tradutores da Casa Guilherme de Almeida, evento 
que já faz parte do calendário tradutório de São Paulo. 
Como não poderia deixar de ser, a Abrates mantém uma 
parceria com a CGA e apoia o Centro de Estudos de 
Tradução. Saiba mais clicando aqui. 

DRoPS aBRaTES

https://www.eventbrite.com.br/e/tradusa-2017-tickets-35051647421
http://www.acti.cu/index.php/2015/10/10/xiii-simposio-internacional-de-traduccion-literaria/
http://www.semanadotradutor.com.br/index.php
http://www.casaguilhermedealmeida.org.br/traducao-literaria/difusao.php
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a
palavra “amador” vem do latim amatore, 

que significa “aquele que ama”. É a pessoa 

que exerce uma atividade por gosto, 

não por profissão. O amador é um hobbista: não é 

necessário que tenha estudo, técnica ou qualidade, 

nem que se desenvolva naquilo que faz. 

Ainda que muitos de nós, tradutores, sejamos 

verdadeiros amantes das palavras, chega uma 

hora em que o romantismo precisa dar lugar ao 

profissionalismo, para que o objeto amado — a 

tradução — se transforme em objeto real de ocupação. 

Afinal, é preciso buscar uma colocação num mercado 

AmAdorIsmo x 
INexperIêNCIA. o que 
o merCAdo esperA do 
trAdutor INICIANte?

PaPo DE iniCianTE

por lorena leandro
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específico, com regras, características e nuances que 

estão muito além do ato de traduzir.

É justamente nesse ponto que muitos 

principiantes pecam, por não entenderem uma 

diferença de postura não só básica, mas primordial: 

ser iniciante é muito diferente de ser amador. 

Nunca chamaremos um amador de profissional 

amador. Mas um tradutor iniciante sempre poderá 

ser chamado de profissional iniciante, pois não 

traduz apenas por prazer. Em início de carreira, 

está adquirindo experiência para se colocar cada 

vez melhor no mercado e viver daquilo que sabe 

fazer: traduzir. 

Colocar-se no mercado e 
permanecer nele

Colocar-se no mercado, porém, não significa 

apenas conseguir uma posição como tradutor, mas 

também se posicionar profissionalmente, no sentido 

de saber se colocar diante de situações e pessoas 

de acordo com o que o mercado exige de nós. 

Decerto, além do romantismo, muito da postura 

amadora adotada pelos novos tradutores ocorre 

porque eles ainda estão se adaptando às práticas 

do setor, criando sua rede de contatos e testando 

aquilo que só sabem na teoria. Muitas vezes, não 

percebem que estão atuando em descompasso 

com o que se espera de um profissional. Mas é 

justamente nesse momento crítico que uma postura 

profissional fará toda a diferença na busca (e no 

encontro) de oportunidades.

Como saber se você, iniciante, está agindo 

como um amador? E, especialmente, como ficar 

mais consciente do seu modo de se posicionar e 

apresentar-se como tradutor profissional desde o 

primeiro dia de atuação? 

Para tentar solucionar essas questões, vamos 

dar um pequeno passeio pelas diferentes facetas do 

trabalho do tradutor. Assim será mais fácil entender 

como você pode manter o profissionalismo perante 

as exigências do mercado e da profissão em si. 

Networking e ambiente virtual 

Antes da internet, o networking era apenas o 

bom e velho “fazer contatos”, e isso acontecia de 

modo muito natural. As pessoas se conheciam nos 

ambientes profissionais e, sempre que preciso, 

davam um jeito de se encontrar para outros projetos 

e parcerias. Era muito importante ser um profissional 

de destaque para ser lembrado.

A internet facilitou a forma de criar uma rede de 

contatos, algo importantíssimo para nós, tradutores, 

em nossa maioria profissionais autônomos. Hoje, não 

é realmente necessário ter trabalhado com alguém 

para ser conhecido. Sua vida profissional está on-

line: seu currículo, seu blog, suas colaborações em 

fóruns e grupos de discussão. Estamos muito mais 

visíveis e próximos a outros colegas de profissão.

O perigo mora aí. Com tamanha proximidade, mas 

atrás de uma tela de computador, os iniciantes muitas 

vezes não encontram o tom certo da conversa. Às vezes 

são íntimos demais, ou muito informais. Outras, escrevem 

errado, usam vocabulário impróprio, fazem piadas fora 

de hora. Não conseguem enxergar o ambiente virtual 

como um grande escritório, onde todos estamos criando 

relações de trabalho e onde tudo fica registrado. 
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Tradutores lidam com texto e contexto. Mostre 

que você sabe disso: escreva corretamente, saiba a 

hora certa de usar o humor, relacione-se bem. Esse 

é seu cartão de visitas.

Qualidade e valor profissional 

E quando já surgiram as primeiras oportu-nidades? 

Basta estar trabalhando para ser considerado um 

profissional bem colocado? A questão aqui não 

é tanto ter trabalhos, mas saber manter o fluxo 

constante: como ser procurado novamente pelos 

clientes ou ser indicado por colegas? Ou, ainda, 

como elevar o preço e conseguir clientes melhores?

A palavra-chave é qualidade. Muitos iniciantes 

justificam a baixa qualidade de seu trabalho, que 

muitas vezes beira o amadorismo, com o argumento 

de preços baixos, uma clientela ruim ou prazos 

apertados. A verdade é que você aceitou trabalhar em 

tais condições, não importa se por necessidade ou 

por pouca experiência. Nada disso justifica a falta de 

atenção com um trabalho. Os clientes sabem diferenciar 

desleixo e inexperiência. O tradutor sem experiência 

pode melhorar e merece uma segunda chance caso 

tenha pisado na bola (e, acredite, há clientes dispostos a 

fazer isso). Mas o tradutor que demonstra descaso com 

o texto e o cliente dificilmente será procurado de novo.

Lembre-se também de que o cliente ruim de hoje 

pode ser o cliente bom de amanhã. Gerentes de projeto 

mudam de agências, empresas crescem e passam a 

pagar melhor, parceiros tornam-se empregadores. Não 

subestime a capacidade de mudança do mercado de 

tradução. Tenha valor profissional desde o primeiro dia 

e o mercado também não subestimará você.

investimento técnico e intelectual 

O currículo sozinho pode não bastar para que o 

iniciante se firme no mercado, mas obviamente faz 

bastante diferença quanto ao preparo e à busca por um 

nicho de especialização. Investir em cursos, seminários, 

mentorias e congressos não só enriquece o currículo, 

como também demonstra que você se preocupa em 

estar atualizado com as tendências do mercado e em 

expandir seu cabedal de conhecimentos. Além disso, 

essa participação aproxima o tradutor iniciante dos 

mais experientes, colaborando para uma troca frutífera 

de ideias e o surgimento de novas relações de trabalho.

Assim como o investimento intelectual é importante, 

o técnico também separa definitivamente os amadores 

dos profissionais. Conhecer novas ferramentas de 

trabalho, aprender a lidar com as novas tecnologias, 

adquirir programas que acelerem a produtividade, entre 

outros conhecimentos específicos, é o que costuma 

diferenciar os que encaram a profissão como um 

passatempo daqueles que entendem a importância de 

se tornarem profissionais completos. Se você escolheu 

estar na última categoria, não deixe de investir tempo, 

estudo e dinheiro na tradução — desde o começo. 

***

Para ser reconhecido como verdadeiro profissional, 

ser procurado e respeitado por seu trabalho, cuide de 

todos os aspectos acima, jamais esquecendo de 

zelar pelas relações com os colegas, pelo trato com 

os clientes, pela ética e por seus valores pessoais e 

profissionais. Falta de experiência não é privilégio de 

uns ou de outros: todos passam por isso. O como é 

que vai determinar se logo ela será superada ou se o 

tradutor cairá no perigoso limbo do amadorismo. 
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H oje carregamos a vida na palma da mão. 

O celular ajuda a controlar toda a nossa 

rotina, nos mais variados aspectos. Sem 

dúvida, há um aplicativo para cada tarefa que 

pudermos imaginar. E, como não parece que vamos 

reduzir o uso do celular em um futuro próximo, é hora 

de colocar (mais) alguns aplicativos para trabalhar 

para nós.

Neste artigo vamos falar da infinidade de aplicativos 

que podem nos ajudar a controlar a alimentação, 

Na palma da mão

SaÚDE

por cristiane tribst
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manter um roteiro de treinamento, monitorar condições 

de saúde e fazer acompanhamento de paradas, tempo 

de sono e outras técnicas de auxílio para o bem-estar.

É claro que nenhum deles faz o trabalho sozinho. 

Todos exigem um tempo de dedicação para inserir 

dados e objetivos, fazer acompanhamento e se 

propor a acatar as sugestões.

tipos de aplicativos

Desses inúmeros aplicativos, alguns servem a 

um único propósito, por exemplo, medir a frequência 

cardíaca. Outros, por sua vez, são bastante 

abrangentes. A lista a seguir apresenta apenas 

alguns, escolhidos por terem sido bem avaliados 

pelos usuários ou por terem sido indicados por 

profissionais da área. Existem inúmeros outros, sinta-

se livre para testá-los até encontrar o que melhor se 

enquadre no seu perfil de usuário.

Controle de alimentação e dieta

- Dieta e Saúde

No Dieta e Saúde, você lê opiniões diárias de 

nutricionistas e aprende dicas simples para ter 

um cotidiano mais leve e saudável. Também 

pode anotar seu cardápio no diário e registrar 

sua evolução, de acordo com o objetivo, por 

exemplo, perder peso ou ganhar músculos. O 

mais interessante é que ele sugere alimentos 

saudáveis e ainda lembra você de tomar água 

durante o dia. Está disponível gratuitamente, 

mas tem um plano avançado com mais 

sugestões, dietas prontas e programas de 

exercícios na versão paga.

- Lifesum

Um bom aplicativo para controle da alimentação, 

pois logo de início, nos objetivos, os usuários 

podem estabelecer a meta desejada: perder ou 

ganhar peso, massa muscular ou simplesmente 

se alimentar melhor.

Faz um acompanhamento diário de todas as 

refeições, permitindo inserir ingredientes utilizados 

nelas para computar e calcular necessidades 

diárias. O maior inconveniente é que exige muita 

disciplina no uso, e isso demanda tempo.

Outros aplicativos mencionados nesse segmento 

foram Sworkit e Fatsecret.

treino e condicionamento

- Nike+ Run

É o aplicativo mais usado, tem planos de treino 

personalizados, monitora o desempenho e outras 

características que ajudam bastante no treino, 

como compartilhamento de corridas com amigos 

em qualquer parte do mundo, classificação e 

controle de playlists que servem de estímulo para o 

seu treino, além de incentivos enviados pelo celular 

para encorajá-lo durante o treino. Adapta-se bem a 

atletas regulares e a quem está começando agora. 

Tem também a versão Trainning com um personal 

trainer à sua disposição. Sem dúvida um aplicativo 

que caiu nas graças de todos os corredores. 

- Runkeeper GPS Correr Caminhar

Apresenta estatísticas detalhadas, com 

monitoramento de ritmo, tempo, distância e 

velocidade. Tem interação com o Facebook e 

suas músicas podem ser controladas a partir dele.
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- Desafio 30 Dias Fitness

Desenvolvido para usuários iniciantes e 

avançados, o maior objetivo do aplicativo é 

ajudar o usuário a alcançar condicionamento 

físico em 30 dias, mas o sucesso do plano 

está no estímulo que dá ao organismo para 

reagir rapidamente. O ponto alto é a sequência 

de instruções que garante que os exercícios 

sejam feitos corretamente, evitando lesões e 

problemas posteriores.

- Treinus

É um aplicativo relativamente novo, mas 

excelente para grupos de treinamento. 

Treinadores e atletas mantêm uma plataforma 

única, segura e totalmente integrada para 

acompanhamento. O treinador conversa 

diretamente com seus atletas, sugere esquema 

de treinamento e acompanha resultados. A 

interface é bastante simples e a inserção de 

dados é rápida, além de poder ser sincronizada 

com os monitores cardíacos mais conhecidos, 

como Garmin e Polar, por exemplo.

Controle de condições de saúde

- Instant Heart Rate

O Instante Heart Rate consegue medir o 

batimento cardíaco instantaneamente através 

de um simples toque em seu smartphone. Com 

grande precisão, o aplicativo usa a câmera do 

celular para detectar seu batimento cardíaco 

pela ponta do dedo. Basta colocar a ponta 

do indicador sobre a câmera e segurar por 

alguns segundos. Assim como nos monitores 

hospitalares, o aplicativo emite um sinal sonoro 

e um gráfico em tempo real de cada batida, o 

que permite acompanhar as variações. Outra 

função interessante é a possibilidade de utilizar 

o aplicativo para monitorar sua frequência 

antes, durante e depois dos treinos.

- GlicoCare

O GlicoCare ajuda os diabéticos a monitorarem 

a doença. As duas funcionalidades principais 

do aplicativo são: o diário glicêmico, que facilita 

o acompanhamento das medidas de glicose, 

e o diário alimentar, que traz informações 

simplificadas (valor calórico e quantidade 

de carboidratos) sobre os alimentos, além de 

outras funcionalidades como acompanhamento 

de atividades físicas, uso de medicamentos, 

anotações, configuração de lembretes e dicas 

de saúde e estilo de vida.

- Diabetes:M (somente para Android)

O aplicativo pode analisar os valores de dados 

importados para o dispositivo de vários glicosímetros 

e bombas de insulina, exportados dos respectivos 

sistemas de software de gerenciamento.

- iCare Monitor de saúde

O iCare faz várias medições, como pressão 

arterial, frequência cardíaca e oxigênio no 

sangue, para citar apenas algumas. O aplicativo 

usa a câmera e os sensores da tela touch para 

fazer as medições. Também oferece algumas 

sequências de exercícios para objetivos e 

situações específicas.
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Bem-estar geral
- Sleep time

É um aplicativo que busca ajudar as pessoas a 

melhorarem a qualidade do sono. Ele se propõe 

a analisar a qualidade do sono dos usuários e 

a fornecer um relatório sobre isso, funcionando 

como um despertador inteligente. Também 

disponibiliza sons ou ruído branco para facilitar 

a indução do sono. O algoritmo monitora seus 

movimentos enquanto dorme e os relaciona 

com a qualidade de sono. Essas informações 

permitem que o aplicativo calcule quantas 

horas você esteve em sono profundo, quando 

despertou e se está cumprindo todos os ciclos 

de uma noite bem-dormida.

- Calm

É o aplicativo para meditação e “mindfulness” 

preferido. É perfeito para iniciantes, mas também 

inclui programas para quem já pratica meditação 

há bastante tempo. Há várias sessões guiadas, 

com escolha do tempo de duração, ótimas para 

encaixar na nossa rotina. As histórias para dormir 

são muito agradáveis e têm um efeito excepcional.

Na mesma linha, há o Headspace, também 

com vários programas e sessões, com ajuste 

de tempo ideal para seu dia a dia.

técnica pomodoro 

Todos os tradutores conhecem o famoso 

aplicativo Pomodoro Timer e seus equivalentes, para 

gerenciamento de produtividade e tempo. Ele entrou 

na lista neste momento apenas para que ninguém 

esqueça de uma função às vezes ignorada, o Break 

Reminder. É importante parar para descansar os 

olhos e alongar o corpo. A produtividade só ganha 

com isso.

Não custa lembrar que, embora facilitem bastante 

nossa busca por melhorias para o corpo e a mente, 

eles não podem fazer nada sozinhos e não 

substituem uma consulta a um médico ou profissional 

da área. Também é importante se dedicar um pouco 

para entender seu uso e descobrir as funcionalidades, 

mantendo, por exemplo, dois aplicativos similares 

por um tempo para ver a qual deles nos adaptamos 

melhor e, assim, tirar o máximo proveito. 

uma das ferramentas de tradução automática mais robustas e intuitivas do momento. 
totalmente personalizável ao estilo do tradutor para proporcionar o máximo de eficiência, 

em condições especiais para os associados da ABrAtes: 
essa promoção é válida para as versões prOmt professional 12  portuguese (brazilian) pack e prOmt expert 

12 english pack. confira o site para mais informações: http://www.promt.com/.
para aproveitar esse benefício, envie um e-mail para paulaianelli@abrates.com.br  

especificando qual versão irá comprar.



 NúMERO 5  • JUNHO/2017

13

a maioria de nós trabalha ao mesmo 

tempo (literalmente) em que cuida de 

casa, família e até de outros negócios. 

Quando recebi o convite para escrever este artigo, 

o assunto solicitado foi o sistema de organização 

Getting Things Done (GTD), criado por David Allen 

como solução não só para a área profissional ou 

pessoal, mas para tudo que você queira fazer com 

mais tranquilidade.

Pode-se definir o GTD como um método de 

planejamento e organização de listas, já que nem 

todas as listas e nem todas as tarefas são iguais. Há 

quem ache que montar e manter listas bem pensadas 

é trabalhoso demais, que melhor é partir logo para 

orgaNizar para 
desCompliCar

BiZ

por Julia aidar
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a ação, e há quem consiga se sentir produtivo sem 

maiores elaborações. Mas para quem se incomoda 

com horas perdidas em atividades sem foco, estudar 

e aplicar algumas técnicas de organização é investir 

em tranquilidade e mais tempo sobrando para o que 

você quer mesmo fazer.

projetos e próximas ações: uma 
forma inteligente e tranquila de 
organizar atividades

Quando resolvemos nos organizar, logo fazemos 

longas listas e o inevitável acontece: algumas 

tarefas nunca são feitas. Mil caem à direita, mil caem 

à esquerda e elas, impávidas, provocam aquela 

pontada de culpa sempre que batemos o olho na 

lista. Para evitar o mal-estar, começamos a fugir 

da lista. As anotações vão sendo abandonadas e, 

mais uma vez, concluímos que não nascemos com o 

“dom da organização”. O mais provável é que essa 

tarefa seja o que o GTD chama de “projeto”.

Um projeto é qualquer atividade que precise ser 

feita em mais de uma etapa. Por exemplo: “montar 

as prateleiras” quando ainda há um armário velho na 

parede que vai ganhar prateleiras e a furadeira será 

emprestada do vizinho, que só chega de viagem 

domingo à noite. Você pode ter uma lista de projetos, 

só que esta não é a lista que você consulta na hora de 

executar. A lista de trabalho é a de “próximas ações”.

Uma próxima ação pode ser executada 

imediatamente, desde que você esteja no lugar 

certo, com o material adequado. Por exemplo: no 

escritório, com a parede livre, a furadeira e todos os 

materiais à mão, “montar uma prateleira na parede”.

“Montar prateleiras do escritório” é o tipo de 

item que todo mundo tem na lista. Parece simples: 

as prateleiras, mãos francesas e parafusos estão 

comprados, a tarefa está escrita numa lista bem 

visível na sua escrivaninha, mas as semanas vão 

passando e nada acontece. Uma análise atenta, 

porém, revela uma série de ações com implicações 

variadas: é preciso tirar um móvel do lugar, decidir 

qual será a posição das prateleiras, encontrar a 

trena e marcar a altura dos furos, comprar a broca do 

calibre certo, buscar a furadeira no vizinho, chamar 

alguém para ajudar a segurar as tábuas, furar e 

parafusar, e depois varrer o chão e guardar todos 

os materiais. Por isso, “montar as prateleiras” não é 

uma ação, mas um projeto, e o que deveria estar em 

sua lista de trabalho é cada uma das ações, não o 

objetivo final.

Quando não sabemos disso, achamos que 

nos organizamos porque fizemos listas, mas não 

entendemos por que as listas não andam. Elas não 

andam porque é preciso repensar todo o processo 

sempre que se lê aquele item, e naquela hora não dá 

para começar porque alguma coisa está faltando, ou 

porque a cabeça não está fresca e não consegue 

destrinchar cada ação.

Sempre que a sua lista estiver com gargalos, 

veja onde as ações não estão claras e podem ser 

separadas em itens mais práticos. Crie duas listas: 

uma de projetos, que são os objetivos finais (colocar as 

prateleiras no escritório, organizar as fotos da viagem), 

e outra de próximas ações, que podem ser executadas 

independente e individualmente. A primeira é geral, 

mais curta e consultada uma vez por semana, quando 

você define qual é a “próxima ação” de cada projeto 
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(por exemplo: “pedir ajuda para tirar o armário antigo 

do escritório”, depois “procurar a trena”). Essas ações 

é que vão na segunda lista, a ser consultada todos os 

dias, quando você estiver trabalhando.

registrar tudo, para poder  
planejar quando fazer.  
o momento de registrar não é o 
momento de agir.

Você precisa montar duas faturas (tarefa de quinze 

minutos) e, quando percebe, acabou organizando o 

HD e fazendo backups e álbuns de fotos das férias 

durante quatro horas. Mesmo que organizar os 

arquivos seja útil e necessário (por isso não usei o 

exemplo de ficar no Facebo), é provável que você 

tivesse coisas mais urgentes ou importantes para 

fazer com suas quatro horas nesse dia.

Mas por que fazemos isso? Como evitar que esse 

tipo de situação seja frequente e atrapalhe planos, 

atrase compromissos e provoque frustrações sem fim?

Em primeiro lugar, é preciso ter um registro 

de tudo o que você precisa fazer. Nossa cabeça 

não funciona como repositório de listas de tarefas 

soltas. A maioria das pessoas não consegue 

memorizar com facilidade mais do que cinco ou 

seis produtos para comprar no supermercado, por 

exemplo. Precisamos recitar os itens, organizá-los 

em grupos de dois ou três semelhantes e manter 

o cérebro em alerta, reprocessando aquelas 

informações para que não se percam. Não é 

muito mais fácil anotar e aproveitar o passeio para 

pensar em algo mais útil ou conversar com as 

crianças, já que precisam ir junto?

Além de não sobrecarregar a mente e evitar sustos 

com esquecimentos, registrar com antecedência 

tudo o que você precisa ou pretende fazer abre 

espaço para planejar e executar cada atividade no 

momento mais adequado. Como você sabe que a 

organização das fotos está registrada em um lugar 

que você consulta regularmente, não vai começar a 

montar álbuns por impulso só porque tropeçou nas 

fotos quando ia fazer faturas.

Então, sempre que tiver uma ideia ou receber 

uma tarefa, registre. Registre tudo em um lugar só, 

ou em dois, no máximo, porque não adianta ter 

quinze papeizinhos espalhados ou registros em 

cinco aplicativos no celular e computador: você vai 

esquecer de consultar algum deles e a cabeça vai 

continuar tentando coordenar tudo, sabendo que 

as coisas não estão sob controle. Ao fim do dia, 

veja quais anotações precisam ir para a agenda 

(só as que têm data ou horário obrigatórios), quais 

vão para listas, quais podem ser descartadas.

Quando você estava fazendo a fatura e esbarrou 

nas pastas de fotos, o correto seria perceber que tinha 

um projeto novo ali, interromper rapidamente a fatura e 

anotar num rascunho: “fazer backups, organizar fotos 

das viagens”. Faturas entregues, bastaria conferir a 

anotação (e não as pastas de fotos!) e, em dois minutos, 

definir o que precisaria ser feito, como e quando. Com 

tudo pensado e registrado, ainda sobrariam mais 

de três horas e meia para fazer exatamente o que 

quisesse. Lindos álbuns seriam feitos num momento 

conveniente e planejado, talvez no mesmo dia, talvez 

no mês seguinte. Com uma lista bem acompanhada, 

não é mais preciso se preocupar com a tarefa, somente 

executá-la na hora certa para você.
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Checklists recorrentes

E aquelas tarefas que se repetem periodicamente, 

com várias ações curtas? Conferir a contabilidade, 

enviar faturas, planejar as compras da semana, 

limpar um banheiro. São coisas até descomplicadas, 

mas muito tediosas. A tendência é dispersar depois 

do primeiro terço, deixando tudo atrasado para o 

mês que vem. Ou talvez você não se distraia por 

qualquer coisa, mas precise interromper o trabalho 

para fazer o almoço e, ao voltar ao escritório, perca 

o fio da meada.

Nesses casos, em vez de planejar um projeto e 

repensar as ações a cada vez, é muito mais prático 

fazer uma listinha bem detalhada e permanente, para 

seguir na primeira semana do mês como quem reza 

um terço do começo ao fim ou aos poucos, mas sem 

deixar de fora nenhum detalhe. Ela pode ficar na sua 

agenda ou em qualquer aplicativo, programada com 

um lembrete recorrente. Exemplo:

Contabilidade mensal

 Reunir ordens de serviço, e-mails e contas a 

pagar

 Enviar faturas do cliente A

o Conferir valores no sistema do cliente 

(www.clienteA.com)

o Registrar fatura enviada na planilha

 Enviar faturas do cliente B

o Procedimentos de cobrança do cliente B

 Salvar extratos

o Lista de bancos e sistemas online, 

poupanças

 Conferir faturas pagas

 Lançar pagamentos na planilha

 Cobrar atrasos

 Agendar pagamentos de contas

 Conferir débitos futuros e se haverá saldo 

suficiente

Para quem já tem facilidade com esse tipo de 

tarefa, a lista organiza e acelera o processo. Quem 

se dispersa pode preferir detalhar mais, com mais 

quadradinhos para ticar e dar aquela sensação de 

dever cumprido.

Listas funcionam mais ou menos como o professor 

de ginástica que vai cantando os exercícios: você 

não precisa pensar muito, basta ir seguindo as 

“ordens” e se concentrar na ação. Sua energia deve 

ser economizada para o trabalho criativo de tradução 

e todas as outras atividades que não podem ser 

automatizadas. 

O livro de David Allen está disponível em 
português com o título A Arte de Fazer 

Acontecer, em tradução de Afonso Celso da 
Cunha Serra, pela Sextante.
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“Até fazer a minha primeira cabine de guru 

motivacional, eu sabia que, como em qualquer 

carreira, havia perfil para esta ou aquela 

profissão. Muitos colegas são especializados 

em ‘porcas e parafusos’, medicina, jurídico 

etc. Os termos são complexos e somente o 

contato repetido os automatiza na memória. 

Para alguns, o jargão de siderurgia não 

faz o menor sentido. Claro que, com muita 

dedicação, estudo e tempo, aprendemos 

o vocabulário. No entanto, ao terminar meu 

primeiro Tony Robbins, percebi que havia 

perfil de personalidade para a interpretação, 

que o nosso setor também exige certas 

características pessoais para um bom trabalho 

nas diferentes áreas.” (Maria Paula Carvalho, 

sócia da High5 Tradução e Interpretação).

Qual é a nossa praia? e o nosso 
maior desafio? 

Somos das Humanas, desenvolvimento pessoal, 

coaching, motivacional. E o maior desafio que 

enfrentamos é fazer com que nossos ouvintes não 

sintam falta da voz e do tom do palestrante. Todos 

sabem que, mesmo o intérprete sendo ninja, os 

ouvintes sempre ficam “apegados” ao palestrante, 

muitas vezes usando fone apenas em um ouvido para 

dúvidas. Nos casos que vivenciamos, nosso delivery 

tem que ir ao encontro do gestual e da presença do 

palestrante. Pode parecer simples, mas, na verdade, 

é bem complicado devido à energia e à emoção 

do momento. E isso tem que condizer com o que a 

plateia está ouvindo. Mas essa não é a definição de 

“interpretação”? Sim e não. E vamos explicar agora 

o porquê.

INterpretAINemeNt: 
Como é INterpretAr 
eVeNtos grANdes e ser 
A Voz do pAlestrANte 
motIVACIoNAl?

CaPa

por maria paula carvalho, isabel Zapata e bruno murtinho – equipe da High5 tradução
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evento “sou mais que isso”. arena rio. rio de Janeiro, dezembro de 2017.

Resposta “sim”: quando interpretamos uma 

conferência ou evento, nosso trabalho consiste em 

transmitir o conteúdo o mais claro e precisamente 

possível, tentando sempre nos aproximar da 

entonação e modulação do palestrante. Essas 

conferências normalmente têm um cunho de 

conhecimento técnico, independentemente da área. 

Uma palestra sobre yoga passará tanto conteúdo 

técnico quanto uma de mineração. Cada uma no 

seu quadrado. O intérprete preparou seu glossário 

e o estudou a fundo, identificando os possíveis 

problemas. Ao longo do evento, o intérprete ajusta 

seu décalage (intervalo entre a fala e a interpretação) 

para que a mensagem saia clara, seja com mais 

ou menos edições do original. Gordura cortada. 

Mensagem clara e completa. Parabéns pelo 

excelente trabalho!

Resposta “não”: em um evento motivacional, 

ou emocional, como também podemos chamá-lo, 

o intérprete olha aquele glossário e pensa: “Tem 

um ou outro jargão aqui, mas cadê a dificuldade? 

Como preparo os problemas em potencial?”. Toca a 

música de início do evento. A energia no ar é quase 

palpável. Entra um palestrante ligado nos 220 e grita: 

“GOOD MORNING!!!”. E aí? Você dá “bom dia”. Toda 

aquela preparação de ambiente: música, disposição 

das cadeiras, temperatura da sala, luzes e um cara 

no palco saltitando foram para nada? E você, o 

intérprete, acabou de jogar todo aquele trabalho 

na lata do lixo. Dizer que o décalage  não existe é 

uma heresia. Claro que existe! Não há escolha, você 

precisa ficar colado no palestrante. O público precisa 

ouvir, ou melhor, sentir a mesma emoção daquele 

cara lá na frente. A interpretação, neste caso, deixou 

de ser a transmissão de informações e passou a ser 

a criação de um ambiente para imersão e entrega. E 
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essa entrega é o objetivo dos participantes e o seu 

destino fatal dentro da cabine.

Há duas situações em que nos encontramos 

nestes últimos anos que nos ensinaram muita coisa. 

A primeira, primeiríssima por sinal, foi interpretar no 

exterior para uma plateia que representava menos 

de 10% do total de participantes. A 

segunda foi interpretar para 90% da 

plateia aqui no Brasil.

A primeira situação: o primeiro guru 

motivacional da nossa história nos EUA, 

plateia de 6 mil pessoas, 70 brasileiros. 

Quem já viu o Tony Robbins, como já 

descrito por colegas, sabe que ele fala 

a uma velocidade desumana, e cada 

palavra tem seu propósito. A edição é 

muito limitada, fora que nem dá muito 

tempo para selecionar o que pode ser 

cortado. Palavrões, risos e lágrimas 

são constantes durante os longos dias 

de 14 a 16 horas. Sala gelada, música 

alta e interação com o público. 

Ou seja, imprevisível. Claro que, ao longo de 

várias edições, o intérprete já sabe as histórias e 

piadas, assim como o objetivo de cada atividade. 

Facilita, até certo ponto. Os ânimos estão em 

ebulição dentro de cada participante e é nossa a 

obrigação de estabelecer o ritmo e a emoção de 

tudo que vão vivenciar e sentir durante o programa. 

Preparar pessoas para caminhar sobre brasas ou 

reviver momentos dolorosos de seu passado não é 

algo que se possa fazer levianamente. Suas crenças 

e criação não podem interferir nesses processos. 

Mas esse não é o papel do intérprete? Claro que é. 

Então, se palavrões o incomodam, não cabe a você 

julgar essa escolha do palestrante. Não importa o 

contexto cultural. No mundo dos gurus motivacionais, 

cada elogio, cada crítica, cada palavrão é escolhido 

a dedo para cumprir um propósito. Encontramos 

intérpretes de outros países nesses eventos que 

não pensavam da mesma maneira e acabavam 

por interferir, sem conhecimento de causa, na 

dinâmica de seus ouvintes. Outro grande desafio: 

a participação física no evento. O palestrante quer 

que os participantes levantem a mão em resposta à 

sua pergunta. Os intérpretes, coitados, começam a 

pergunta depois do palestrante e precisam acabar 

junto para que seus ouvintes façam parte do todo. 

Como faz isso? Se vira nos 0,0030.

Outra experiência completamente diferente 

foi a segunda situação citada acima: 90% da 

plateia em nossas mãos, ou melhor, vozes. Na 

evento “sou mais que isso”. isabel Zapata e nick Vujicic. coletiva de 
imprensa. rio de Janeiro, dezembro de 2016.
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verdade, poderíamos dizer que temos mais poder 

que o palestrante. E chegamos a ter mesmo. De 

nada adianta ele dar tudo de si no palco se não 

o acompanharmos muito de perto. Seu trabalho 

terá sido em vão. Mas, no Brasil, é muito comum 

termos um grande número de pessoas ouvindo 

a interpretação. Sim, é comum, mas não temos 

90% sentindo a interpretação. É aí que está 

o calcanhar de Aquiles. Risos e lágrimas só 

acontecerão através das nossas emoções. Não há 

6 mil pessoas ao redor ajudando a construir aquele 

ambiente de aprendizado e vivência. O intérprete 

e o palestrante são cúmplices e precisam estar em 

perfeita sintonia. Ele é o corpo, e você, a voz. Ele é 

a energia, e você, a emoção. Tivemos eventos de 

simultânea, com a cabine lá na frente, na lateral da 

sala, onde todos podem te ver. E tivemos eventos 

de consecutiva intermitente de palco para milhares 

de pessoas. Eventos com histórias de superação, 

luta, sucesso e amor. Eventos que visam melhorar 

a vida do próximo através de sua mensagem de 

transformação. E quando você se entrega e a sua 

entrega é percebida tanto pelo palestrante quanto 

pela plateia, algo mágico acontece. Lágrimas 

e sorrisos agora fazem parte do seu trabalho 

e o reconhecimento vem em forma de carinho, 

abraços e agradecimentos. Como os participantes 

desses eventos são muito comprometidos com 

seu treinamento e seguem os autores, criam uma 

expectativa muito alta em relação a eles. A maioria 

desses participantes frequenta não apenas um 

evento desse tipo, mas todos que puder e depois 

de um ou dois eventos passa a nos reconhecer. É 

muito comum alguém vir até a cabine e dizer que 

reconheceu nossas vozes e estilo no evento X ou 

que a gente fez falta no evento Y.T

E foi numa conversa com o Renato Beninatto 

sobre esses eventos que ele veio com o termo 

INTERPRETAINMENT. Como ele bem definiu em seu 

podcast Globally Speaking (clique aqui) de janeiro 

de 2017, quando questionado sobre as tendências 

da interpretação para o futuro, Interpretainment 

envolve transmitir não apenas a mensagem do 

palestrante, mas também a emoção, a intensidade 

e o entusiasmo. E tudo isso na mesma velocidade 

e com o tom de voz utilizado por ele. Se você ainda 

não teve oportunidade de participar de um evento 

desses ao vivo, procure vídeos no Youtube de gurus 

motivacionais como Anthony Robbins, Jim Rohn ou 

Nick Vujicic ou então especialistas em programação 

neurolinguística e hipnose como John Grinder, só 

para citar alguns exemplos. Você vai notar que 

eles aceleram e desaceleram o ritmo, aumentam 

e diminuem o volume da voz o tempo todo e nada 

disso é por acaso. Tudo isso é muito bem pensado 

e tem um propósito. Isso sem contar o fato de 

interagirem com o público o tempo todo e aí não dá 

evento “dominando o marketing de rede”. maria paula e doug nelson, interpretação 
sussurrada, rio de Janeiro, abril de 2017.imprensa. rio de Janeiro, dezembro de 2016.

http://www.globallyspeakingradio.com/podcast/podcast-019-2017-translation-industry-forecast-part-two-deux-dos-zwei-%25C3%25A8r
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para o palestrante perguntar: “Quantos de vocês já 

começaram uma dieta e não foram até o final?” e 

ninguém levantar a mão. Sim, eu sei. Normalmente 

traduziríamos “how many of you” como “quem de 

vocês”, “quem aqui” ou “levanta a mão quem já 

começou uma dieta e não foi até o final”. Acontece 

que o jargão da indústria é esse e depois de 

traduzirmos o Train The Trainer da franquia do T. Harv 

Eker, autor do best-seller Segredos de uma Mente 

Milionária, isso ficou ainda mais claro para nós. 

Podemos dizer que Interpretainment é o equivalente 

à transcriation do mundo da tradução escrita.

mas e aí? Como o intérprete  
deve se preparar para um  
evento como esse? 

A preparação é mais ou menos parecida 

com a preparação de qualquer evento. Você vai 

procurar no Google, Youtube, LinkedIn ou qualquer 

outra fonte disponível, material sobre o autor. 

Livros, citações, palestras, cursos ministrados 

anteriormente, entrevistas, biografia. A diferença é 

que nesse caso você vai achar uma enxurrada de 

material, o que pode ser uma grande vantagem. É 

possível avaliar várias características do palestrante: 

sotaque, velocidade, estilo, energia e até mesmo 

algumas piadas infelizes — sempre infelizes. E 

sim, eles contam as mesmas piadas e histórias 

repetidamente. Então quer dizer que, com o tempo, 

fica mais fácil? Sim, mas isso acontece em todas as 

áreas, certo? A grande disponibilidade de material 

também pode dificultar a vida do intérprete que 

subestimar a falta de complexidade do glossário: os 

seguidores desses palestrantes sabem os jargões 

de cor e salteado. Mas isso também não se aplica às 

outras áreas de interpretação? Mineração, finanças 

etc.? Sim e não. Em eventos como os mencionados, 

os participantes estão apenas preocupados com 

a ideia ou os fatos que estão sendo passados. Em 

eventos motivacionais, os participantes esperam 

uma imersão, um mergulho introspectivo, uma 

ruptura de crenças e sentimentos desmotivantes. E 

essa é uma grande responsabilidade, mas também 

é o nosso grande motivador. Os eventos são longos. 

A energia tem que estar sempre no topo e os 

depoimentos dos participantes são um desafio à 

parte. Existe uma linha muito tênue entre controlar 

nossas emoções e não nos deixar levar quando 

interpretamos uma pessoa que sofreu todo tipo de 

abuso físico e emocional, e nos permitir viver aquilo 

de forma a passar a emoção com mais naturalidade. 

Acreditamos que tivemos muita sorte, pois desde o 

início os nossos clientes sempre nos estimularam 

a chorar, sorrir, gritar, pular e até agitar a plateia 

quando achamos que estão desanimados. Até 

“ola” surpresa para palestrante já fizemos. E isso é 

algo que não se aprende nos cursos de formação. 

Muito pelo contrário! Sempre aprendemos sobre a 

importância de controlar nossas emoções para não 

nos perdermos no meio do caminho. Até agora tem 

dado certo e muitos participantes nos abraçam ao 

final do evento agradecendo a entrega, a emoção e 

a ajuda na hora de transformar sua vida.

Os vídeos também dão uma bela noção da 

dinâmica de palco do palestrante. O Interpretainment 

não é exclusivo da cabine. Pelo contrário, cobre 

toda e qualquer modalidade de interpretação: 
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simultânea, sussurrada e consecutiva. Vide o 

exemplo do trabalho que fizemos com o Nick Vujicic. 

Palestrante motivacional que não tem braços nem 

pernas, é bastante experiente com consecutiva, no 

entanto todos os seus vídeos o mostram falando 

em um palco italiano, com o intérprete de pé do 

seu lado esquerdo. Não tivemos a oportunidade 

de falar com ele antes (ele não quis, na verdade) 

e logo de cara tínhamos uma arena de 360 o! E aí? 

Como faz? Ele vai se movimentar? Onde o intérprete 

se posiciona? Não tem vídeo assim! A Maria Paula 

optou por ficar parada até que ele começou a se 

movimentar e lhe pediu que o acompanhasse ao 

redor da mesa onde estava. No começo da sua 

palestra, manteve uma distância formal e dura da 

Maria Paula, como parece ser de costume, até que 

a viu fazendo Interpretainment. Sua guarda baixou e 

eles se tornaram cúmplices, quase um ser só.

Livros e autores variados: pesquise 

profundamente! Eles todos já se leram e se 

conhecem (salvo aqueles que não estão mais entre 

nós, mas escreveram livros considerados bíblias da 

indústria). Os livros e citações serão mencionados. 

Não é uma questão de “se”, mas sim de “quando”. 

Por exemplo, traduzimos Blair Singer, sócio do 

Robert Kiyosaki, guru celebridade das celebridades, 

e diversas citações e livros foram mencionados. Se 

possível, leia os clássicos.

Gírias. Sempre temos a discussão do limite da 

regionalidade das gírias. A Maria Paula acredita que 

muitas gírias das grandes cidades brasileiras são 

fáceis de entender, nem que seja por contexto. Já a 

Isabel acha que temos que adaptar a fala à cidade 

onde estamos trabalhando. Independente da sua 

filosofia, a gíria precisa fluir e soar natural para que a 

mensagem seja passada com todo o seu propósito.

Palavrões! PQP! Vão rolar. Se você não se sente 

bem falando palavrões, faça uma preparação 

psicológica para usá-los ou não aceite o trabalho. 

Se você é desbocado, como certos autores deste 

artigo, aprenda a usar um filtro para não exagerar. 

Lembre-se: tudo tem um objetivo nesse tipo de 

evento! Nada é por acaso.

Músicas! Outro problema. A trilha sonora desses 

eventos é cuidadosamente escolhida para enfatizar 

ou ancorar uma mensagem. O intérprete pode até 

cantar, se não danificar os tímpanos dos ouvintes, 

mas é certo que precisará traduzir, pelo menos, o 

refrão para causar o efeito desejado pela produção. 

Aplicativos que identificam canções e ajudam a 

encontrar a letra podem ser muito úteis.

Temos muitos colegas que são extremamente 

talentosos e conseguem executar múltiplas tarefas 

enquanto interpretam. Normalmente, os ouvintes 

nem percebem que rola um jogo de xadrez, uma 

tradução ou até mesmo mídias sociais durante a 

interpretação. No entanto, você não conseguirá 

evento “sou mais que isso”. bruno murtinho e nick Vujicic.  
coletiva de imprensa. são paulo, dezembro de 2016.
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mergulhar no momento se houver distrações. Feche 

seu notebook e concentre-se no palestrante. Como 

nossos palestrantes dizem: esteja presente!

Nada é por acaso? Ah, sim! Tem uns “por acasos” 

aí. Murphy sempre aparece. E ele aparece sempre 

que você estiver com um figurino “meia-bomba”. 

Faça o teste. Vai dar problema de equipamento 

e você vai parar na consecutiva ou sussurrada, 

ambas no palco. Não há tempo a perder. Não 

estamos falando de terno e gravata, mas jeans 

também não é uma boa ideia, mesmo sendo bem 

informal. Devido às longas horas de evento e à 

energia que imprimimos na interpretação, a cabine, 

ao fim do dia de 14 horas, está uma sauna. Escolha 

um figurino adequado.

Cuidado com a postura dentro da cabine. Os 

intérpretes estão acostumados a ficar escondidos 

em sua caixinha preta no fundo da sala. Podem fazer 

caretas, se expressar secretamente, descansar sem 

que ninguém veja. No entanto, só no ano passado 

fizemos mais de dez eventos nos quais a cabine 

estava lá na frente, na lateral do palco, onde tanto 

o palestrante quantos os participantes podiam ver 

claramente o que se passava dentro da cabine. 

Prepare-se para estar em um aquário sendo visto 

por todos. Isso gera um desgaste a mais que a 

gente não imagina.

“Um desafio comum do intérprete é se 

deparar com oradores acelerados — para 

os quais temos técnicas que nos permitem 

não perder nada apesar da velocidade —, 

mas o MMI (Millionaire Mind Intensive) exige 

também que o ritmo seja mantido à risca por 

causa da intensa interação com a plateia, 

que precisa responder a perguntas o tempo 

todo. Não é possível ‘terminar a frase 0,3 

segundos depois’. Em um MMI, temos que 

lançar mão de nossa usual bola de cristal (que 

não passa de uma boa análise do discurso, 

atenção e concentração) para terminar a frase 

junto com o palestrante e deixar todos ‘na 

mesma página’, tanto nas piadas, quanto nos 

momentos de emotividade. 

É uma experiência e tanto do ponto de vista 

profissional, já que interpretamos para mais de 

mil pessoas de fato ávidas por ouvir o que se 

diz. Desde a escolha cuidadosa das palavras 

até a inevitável interação com os ouvintes, que 

se encantam não somente pelo conteúdo do 

orador, mas pelo trabalho do intérprete… fazer 

Interpretainment, termo usado pela querida 

colega Maria Paula, torna o intérprete uma 

estrela que é parte do show. É preciso, mais 

que nunca, estar entregue ao espetáculo.”

Claudia Chauvet
evento “mission to milions”: maria paula, isabel Zapata, bruno 
murtinho e marjean Holden. rio de Janeiro, janeiro de 2017.
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“Ano passado cobri a licença-maternidade 

da Isabel Zapata e tive a oportunidade 

incrível de participar desse verdadeiro 

‘show’ de interpretação da High5 nos 

eventos motivacionais. A preparação para 

essa cabine não requer apenas estudar o 

material do curso, mas principalmente se 

despir de julgamentos. Depois de trabalhar 

nos primeiros eventos, fui percebendo que, 

se passar a mensagem era importante, estar 

sintonizada com a vibração e a emoção do 

orador era ainda mais importante. Posso 

dizer que os dias trabalhando com a High5 

foram intensos, mas o reconhecimento do 

público é incrível e creio que não há nada 

mais gratificante para um intérprete.” 

Manuela Sampaio

“Fui treinado e treino outros intérpretes 

para buscar firmeza e modulação na voz, 

mas ao mesmo tempo expressar o máximo 

de neutralidade possível. Nos eventos 

motivacionais a dinâmica é outra: é importante 

que a voz transmita sentimento, ajude a elevar 

a energia do ambiente. Gosto de destacar 

que minha formação de ator contribui tanto na 

hora de inibir a expressão como na de passar 

emoção. O intérprete tem que estar preparado 

para 'entrar e sair do personagem' até mesmo 

como estratégia de autopreservação: saber 

dosar essa energia é fundamental." 

Marcelo Neves

Então, quais são os pontos-chave para ter 

sucesso nesse tipo de evento?

•	 Ter	uma	boa	formação	como	intérprete	

profissional, pois, sem as técnicas, você 

não vai dar conta do recado. Aprimorar-se 

sempre. O treinamento nunca acaba!

•	 Despir-se	da	rigidez	conceitual	de	que	

um intérprete é neutro em seu trabalho. 

Entregue-se. Viva o momento. Esteja 

presente!

•	 Despir-se	de	preconceitos	em	relação	a	

autoajuda, coaching, desenvolvimento 

pessoal.

•	 Ser	ético	e	não	aceitar	o	evento	se	achar	

que tudo é clichê demais.

•	 Prestar	atenção	às	leves	variações	na	voz	

do falante, seja o palestrante, seja um 

ouvinte dando seu depoimento (este último 

espera que sua mensagem seja passada ao 

palestrante com todas as suas nuances).

•	 Seguir	as	instruções	das	atividades	sempre	

que possível, mesmo que esteja na sua vez 

de interpretar. Exemplo: feche os olhos, 

sente-se ereto, descruze as pernas, pouse 

as mãos no colo etc.

E não se esqueça da parte mais importante do 

seu trabalho: VOCÊ É PARTE DO SHOW! 
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a Abrates comemorou mais um Congresso 

Internacional de Tradução e Interpretação 

com dados que impressionam: 101 palestras, 

quase 800 participantes em 7 salas simultâneas, 

representantes de diversas associações internacionais, 

como ATA (EUA), AATI (Argentina), ESTI (Cuba), do 

Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad (CTPBA) 

de Buenos Aires, do Colegio de Traductores Públicos 

del Uruguay (CTPU), além das associações nacionais, 

como SINTRA, APIC, FEBRAPILS e ABRAPT. Esses e 

outros números (veja abaixo) garantem ao evento um 

lugar entre um dos maiores eventos de tradução e 

interpretação do mundo. Com esforços dos associados 

e da organização, fizemos mais um evento para dar 

orgulho não apenas aos presentes, mas à classe dos 

profissionais da tradução e da interpretação.

Em todo Congresso da Abrates, temos a 

oportunidade de ver como a associação e suas 

iniciativas têm crescido nos últimos anos. Desde 

2013, quando os Congressos passaram a ser anuais, 

espeCIAl VIII CoNgresso 
INterNACIoNAl dA 
ABrAtes 
Ver, rever, ouvir, aprender, compartilhar

ESPECiaL Viii ConGRESSo Da aBRaTES  NúMERO 5  • JUNHO/2017
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o número de associados e de participantes que vêm 

de todas as partes do Brasil e de vários lugares do 

mundo também aumenta. Vemos como o empenho e 

a união transformam, modificam, melhoram e ampliam 

visões, procedimentos, projetos e aprendizados. É 

um momento de enxergar o que há de melhor nesses 

esforços e também enfrentar os problemas, que são 

inevitáveis, mas sempre haverá o próximo ano para 

melhorar ainda mais.

Também é a oportunidade que muitos de nós 

temos de rever amigos, colegas, professores, alunos, 

saber como estão, por onde caminham neste mundo 

imenso que é o da tradução e da interpretação. 

Conhecemos novas pessoas, entramos em contato 

com novas realidades, traduzimos distância 

em proximidade e interpretamos sorrisos e 

abraços, transformando-os em energia nova para 

continuarmos a trilhar nossos caminhos. 

Ouvir o que o outro tem a dizer é uma arte que nós, 

tradutores e intérpretes, desenvolvemos muito bem e 

precisamos praticar cada vez mais. Em um mundo de 

mal-entendidos, somos os profissionais que devem 

enfrentá-los com força e perseverança, pois somos 

responsáveis também pela união e pelo entendimento 

de culturas, povos e países. Não à toa, como lembrou 

nossa mestra de cerimônias Adriana Machado, a ONU 

reconheceu, em uma de suas assembleias gerais, 

tradutores e intérpretes como parte fundamental do 

congraçamento das nações e da paz mundial.

Aprender e compartilhar vêm sempre juntos e 

devem ser a tônica de todo congresso que se preze. 

Chegamos sempre de braços abertos a novas 

ideias, com sede de aprendizado, mas não podemos 

esquecer do outro lado dessa moeda: compartilhar é 

ampliar o próprio horizonte e daqueles que nos ouvem, 

é doar parte de nosso conhecimento em prol de um 

bem maior, que é a prosperidade de nossa classe. 

Como professores, palestrantes, mentores, temos 

uma missão imensa nas mãos: preparar as próximas 

gerações para serem melhores. Como alunos, ouvintes, 

participantes, mantemos os ouvidos bem abertos e a 

mente livre para crescer cada vez mais.

A Abrates agradece aos participantes, aos 

palestrantes, à Quest Eventos, à equipe de 

interpretação de LIBRAS, aos patrocinadores que 

se empenharam para fazer do VIII Congresso 

Internacional da Abrates um sucesso.

Nos vemos no Rio de Janeiro, ano que vem!

Número de 
participantes: 

767 inscritos 
816 participantes

Número de 
palestras: 

101 palestras  
110 palestrantes

Número de salas 7 salas (4 para 180 pessoas, 2 para 90 
pessoas, 1 para 150 pessoas), mais grande 
auditório para abertura e encerramento (com 
capacidade para mais de 650 pessoas) e um 
auditório menor pronto para transmissão do 
evento em caso de lotação do grande auditório

Número de 
patrocinadores e 
apoiadores:

19 empresas e instituições

Número de 
downloads do 
aplicativo

633

Número de likes e 
interações

2.912

Número de 
avaliações de 
palestras

2.300

média das 
avaliações de 
palestras

4,4 de 5 estrelas

média de 
aumento das 
avaliações via 
aplicativo

300%

sorteios durante 
o congresso

mais de 30 sorteios de brindes diversos
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Q
uem acompanha o mundo da tecnologia 

já deve ter ouvido falar na Lei de Moore 

sobre o crescimento em progressão 

geométrica do avanço dos processadores, o que 

gira em torno de 18 meses. Com isso, convencionou-

se dizer que micros ficam “velhos” com dois anos 

(ou menos) de uso. Entretanto, a substituição ou 

acréscimo de componentes pode ser uma solução 

prática, rápida, interessante e até econômica.

Por exemplo: a máquina deste vosso escriba tem 

3 anos de idade. É um notebook de marca conhecida 

(mas não está no topo da cadeia alimentar, digo, da 

lista de marcas). Configuração original: processador 

i7 de terceira geração, 6 gigabytes de RAM e HD de 

500 gigabytes, com tela de 15,6 polegadas.

Ano passado, saíram os 6 gigabytes de RAM 

DDR 3 1366 MHz e entraram 12 gigabytes de RAM 

DDR 3 de 1600 MHz. Saiu a unidade de DVD e entrou 

um SSD de 120 gigabytes (o HD de 500 gigabytes 

permaneceu). O notebook foi conectado a um 

monitor de 19 polegadas na saída HDMI e, com isso, 

passou a ter duas telas (área de trabalho estendida). 

Este ano, o SSD de 120 gigabytes deu lugar a um 

de 240. A diferença? Além de mais espaço, a pasta 

Meus Documentos foi para dentro do SSD (antes 

ficava no HD), agilizando ações como abrir e salvar 

bits
Nova vida para computadores mais antigos

TECnoLoGia

por sidney barros Jr.
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documentos. Ano passado, também, ganhou um 

adaptador que transformou uma das portas USB 

em saída VGA, o que permitiu a conexão de mais 

um monitor (este de 15 polegadas, apenas para fins 

de teste). Com isso, o notebook conta com 3 telas 

e área de trabalho estendida. O conjunto também 

tem suporte com cooler, teclado externo e mouse 

externo, além de um hub com 7 portas.

Talvez esse upgrade tenha garantido a sobrevida 

da máquina por mais 12 ou 18 meses (ou mais). 

Tempo suficiente para pensar em como será a troca 

de equipamento.

saúde do computador

Não importa se estivermos lidando com 

computadores novos ou antigos, se estiver rodando 

aquele famoso sistema operacional das janelas, é 

certo que a unidade de armazenamento, seja HD ou 

SSD, não tardará a lotar de arquivos temporários e 

outras “sujeiras e tranqueiras”.

Como tudo na vida que pede limpeza, a unidade 

de armazenamento também precisa passar por 

faxina de tempos em tempos.

Há diversos programas para este fim, alguns 

pagos, outros gratuitos. Alguns muito famosos e 

outros lançados a cada novo dia. É do gosto de cada 

um. Particularmente gosto muito dos resultados que 

o CCleaner (gratuito, mas com versão premium) 

tem proporcionado por aqui. Novamente, é uma 

questão de gosto, e estou apenas comentando, sem 

qualquer fim lucrativo!

No entanto, com a chegada dos SSDs ao 

mercado, o assunto limpeza tornou-se um tabu em 

razão de ser desaconselhável a desfragmentação 

desse tipo de unidade. Não pretendo entrar nos 

detalhes técnicos aqui, mas é correto dizer que 

unidades SSD NÃO DEVEM ser desfragmentadas, 

sob risco de reduzir a vida útil. O restante da 

limpeza de programas, como dito acima, é salutar e 

recomendável, pois falamos aí de remoção de restos 

de arquivos, arquivos temporários, arquivos de log, 

arquivos de despejos de memória etc.

Fica, então, a sugestão de que tod@s façam uma 

limpeza das unidades de armazenamento de seu 

computador, digamos, mensalmente. Tudo depende 

do uso do equipamento.

O mesmo se aplica a celulares e tablets. 

Façam limpeza de arquivos temporários e restos 

de arquivos, mas os aparelhos NÃO DEVEM ser 

desfragmentados. O tipo de armazenamento de 

celulares e tablets é igual a um SSD (mas com leve 

diferença na estrutura).

Nada como aproveitar dias de procrastinação 

para tratar dos eletrônicos.

dicas para manter pastas e 
documentos organizados no 
computador

Além de sugerir a limpeza do armazenamento 

de dispositivos, vale também dar umas dicas para 

manter a organização de pastas e documentos. Veja 

a seguir:

1 –  Área de trabalho – Menos é mais. Ter 

poucos atalhos e evitar salvar documentos 

diretamente na área de trabalho são 

atitudes fundamentais para manter a 
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organização. Opte por criar pastas com 

documentos importantes.

2 –  backup – Tão menosprezado por muitos, um 

backup pode salvar a vida (ou pelo menos 

a sanidade) de donos de computadores. No 

caso de problemas, basta restaurar seus 

arquivos após a restauração ou reinstalação 

do sistema, assegurando que a vida siga 

sem grande perda de tempo.

3 –  Nomenclatura – Dê nomes apropriados 

às pastas criadas, de forma clara e 

objetiva, e crie seu próprio sistema de 

hierarquia de pastas. Assim, a pasta 

Imagens pode abrigar subpastas como 

Fotos, Prints de Tela, Impressões etc. 

A pasta Fotos pode ter pastas por data 

e/ou evento, e assim por diante. Um 

recurso usado e recomendado por muitos 

programadores é colocar a data a que se 

refere a pasta, no formato aaaammdd  

(a = ano, m = mês d = dia). 

4 –  recomeçando do zero – Se a bagunça 

está ampla, geral e irrestrita, e você 

resolveu que começará do zero (uma 

sábia decisão), então o melhor é criar no 

Windows Explorer uma pasta com o nome 

@ Documentos Antigos, por exemplo (o @ 

faz com que a pasta fique no topo da lista), 

colocando ali as pastas atuais. Depois 

defina as novas pastas e categorias que 

pretende utilizar a partir de então. Aos 

poucos, de acordo com o tempo livre e o 

uso dos documentos antigos, transferira-os 

às novas pastas organizadas.

É muito provável que cerca de 70% dos arquivos 

na pasta antiga permaneçam intactos, ou seja, 

provavelmente nem eram necessários. É uma ótima 

oportunidade para remover arquivos sem uso, 

desatualizados, desnecessários ou mesmo criar um 

backup contendo apenas arquivos antigos.

É certo que isso tomará algum tempo, mas este 

tipo de organização, com nova pastas, pode ser 

feito aos poucos. Claro, se puder fazê-lo de uma só 

vez, tanto melhor, mas não é a regra.

Últimas notícias

•		 Há	nova	atualização	do	iOS	disponível	para	

download. Trata-se da versão 10.3.3, que 

chegou no final de maio, para iPhones e iPads.

•		 Saiu	a	segunda	grande	atualização	do	

Windows 10, chamada Creators. Exige nova 

instalação do sistema operacional (limpa, 

do zero, com direito à formatação). Traz 

novo menu Iniciar e certos recursos que, de 

acordo com alguns especialistas, melhoram o 

desempenho em máquinas de médio porte.

•		 O	IDC	estima	que	o	mercado	direto	de	

IoT (Internet das Coisas) atingirá mais 

de 1,7 trilhões de dólares até 2020, com 

taxa de crescimento composto anual de 

17%. O número crescente de dispositivos 

conectados, como carros, geladeiras 

e televisores, passará de 30 bilhões de 

unidades, então. O mercado de tradução de 

interfaces, programas/apps, além de outros 

documentos, será considerável.

Até a próxima edição! 



Quem faz a Abrates é você!
Uma associação forte é aquela que tem membros ativos e satisfeitos com 
os serviços que ela presta. A Abrates trabalha sempre para trazer a seus 
associados diversos benefícios e vantagens, além de muitas oportunidades de 
profissionalização.

Associe-se A AbrAtes e gArAntA:
•	descontos em ferramentas de tradução diversas

•	programa de Mentoria Abrates

•	convênios com hotéis em todo o Brasil

•	convênios com hotéis em todo o Brasil

•	descontos em cursos diversos

•	desconto no Congresso Internacional da Abrates

•	condições especiais para uso do PayPal

•	descontos em seguros, tratamentos e equipamentos

•	benefícios em operações de câmbio

•	muito mais!

Para saber mais, acesse abrates.com.br. Ou escreva para secretaria@abrates.com.br.

Venha para a Abrates!



 NúMERO 5  • JUNHO/2017

33

s eu computador está ficando velhinho, 

irritantemente lento. OK, chegou a hora 

de trocar, porque um computador lento 

ou temperamental (aquele que funciona quando 

quer) mata qualquer esperança de dia produtivo! E 

nesse momento alguns podem se perguntar: Mac ou 

Windows? Qual a melhor opção?

Apesar de a discussão Mac x Windows ser 

antiga e acalorada, muitas vezes quase como uma 

batalha religiosa, defensores de um lado tentando 

convencer o outro de que estão certos, que sua 

escolha é a mais acertada, quando se trata de 

sistema operacional, na verdade, não existe UM 

melhor, uma solução única mais adequada para 

todos. Existe o mais adequado para cada perfil de 

usuário, com base nas necessidades e usos que 

faz do computador e em seu nível de conhecimento 

tecnológico como um todo.

Vou destacar aqui alguns itens que devem ser 

levados em consideração na hora de escolher sua 

próxima máquina. Sou macqueira há anos, mas prometo 

[tentar] manter a imparcialidade nos argumentos.

por Val ivonica

bits espeCial
PC x Mac – diferenças, semelhanças e escolhas

TECnoLoGia
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preço 
Os Macs são fabricados só pela Apple, e essa falta 

de concorrência não ajuda a oferecer computadores 

baratos ao consumidor. São investimentos altos (nem 

vou entrar no mérito da diferença de valores nas lojas 

brasileiras e norte-americanas), mas, em contrapartida, 

os equipamentos são produzidos com materiais robustos 

e costumam durar muitos anos. Essa durabilidade, aliada 

ao lançamento frequente de modelos novos, permite 

comprar máquinas de um ou dois “modelos atrás”, mas 

ainda com configuração excelente, por valores não muito 

superiores aos de PCs de configuração correspondente. 

Principalmente para nós, tradutores, essa é uma opção 

que deve ser considerada com carinho na hora de 

comprar o primeiro Mac ou trocar de máquina. Já fiz 

mais de uma vez e não me arrependi.

Os PCs, como normalmente chamamos os 

computadores que rodam Windows, são produzidos por 

inúmeros fabricantes em todo o mundo. Por um lado, a 

enorme concorrência proporciona preços mais baixos. 

Por outro, é preciso pesquisar muito bem antes de 

comprar para não jogar dinheiro fora numa máquina de 

configuração e/ou qualidade duvidosa. Outra vantagem 

dos PCs são a facilidade e o custo dos upgrades, 

novamente por causa da miríade de fornecedores.

Em termos de periféricos, a maioria funciona nas 

duas plataformas. Ou seja, o usuário não precisa trocar 

de impressora nem aposentar aquele mouse que 

encaixa direitinho na mão ou o teclado perfeito que 

demorou tanto tempo para achar.

segurança

Historicamente, o sistema operacional do Mac é 

mais seguro que o do Windows por um motivo bem 

simples: a base instalada (ou seja, a quantidade de 

computadores que usam o sistema operacional) é 

muito menor. Os desenvolvedores de vírus preferem 

criar pragas que ataquem o maior número possível de 

usuários, portanto seu alvo costuma ser computadores 

com Windows. Só que, nos últimos tempos, tem 

crescido a variedade de “frentes de ação” desses 

desenvolvedores, e muitos programas atacam todas 

as plataformas (via sites da internet, por exemplo). 

Além disso, muitos fabricantes/distribuidores 

de PCs incluem bloatware nos computadores que 

vendem. São programas que, na prática, são inúteis, 

porque as licenças têm validade de poucos dias. 

No fim, só ficam ocupando recursos e espaço do 

computador, prejudicando o desempenho do sistema. 

Dependendo da honestidade do fornecedor (e lembro 

novamente que existem todos os tipos de PCs, desde 

os mais confiáveis até os mais duvidosos), esse “lixo 

de fábrica” pode também ter programas perigosos (os 

chamados malwares).

Para Mac ou Windows, a recomendação é a 

mesma: antivírus e atenção no dia a dia. 

praticidade/facilidade de uso

A minha impressão, como usuária de ambos os 

sistemas, é que os Macs são mais interativos para 

o usuário médio. É mais fácil “se achar”, mesmo 

nas configurações.

Modelos mais recentes de PCs têm dado ênfase 

ao touchscreen, possibilitando o uso do monitor 

como tablet. Para algumas atividades, isso pode ser 

um diferencial importante. Imagine, por exemplo, 

poder rabiscar anotações à mão ou desenhar 

diretamente no arquivo.
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Nos Macs, a ênfase é mais nos gestos no 

touchpad, tanto em laptops quanto desktops, do que 

no touchscreen. Além de aumentar a produtividade, 

os gestos previnem as lesões por movimento 

repetitivo causadas pelo mouse.

Hoje, tanto Windows quanto Mac têm comando 

de voz, mas os Macs têm um recurso especialmente 

interessante para tradutores: o ditado. Funciona 

maravilhosamente bem – inclusive com máquina 

virtual, que vou explicar mais à frente. É uma pena 

o Windows não ter nada parecido; para falantes de 

português, infelizmente, não existe nem opção de 

aplicativo para isso. 

Idiomas

O Windows é vendido em inúmeros idiomas, mas 

não é possível alterar o idioma do sistema sem uma 

reinstalação geral. No Mac, o sistema operacional 

é multilíngue e para trocar o idioma é só alterar a 

configuração e reiniciar o computador. Para quem 

trabalha com localização e às vezes precisa 

localizar algum menu ou comando em mais de um 

idioma, esse truquezinho vem a calhar (e eu digo 

por experiência).

Aplicativos

A maioria dos principais aplicativos de que 

precisamos para trabalhar e usar o computador no dia 

a dia estão disponíveis nos dois sistemas, com preços 

bem semelhantes. Aquela história de “programas para 

Mac são mais caros” é coisa do passado remoto.

As licenças do Office 365 podem ser usadas 

indistintamente em qualquer uma das duas, por 

exemplo. A Adobe (Acrobat, Photoshop, InDesign) 

também oferece seus programas para as duas 

plataformas. Dropbox, OneDrive e Skype idem.

Se falarmos de jogos, e muitos tradutores são 

também gamers, que eu sei, a coisa muda de figura. A 

imensa maioria dos títulos é lançada só para Windows.

No universo tradutório o Windows também 

impera. Apesar de existirem boas CAT Tools para 

Mac, com destaque para Swordfish e MemSource 

(além das que funcionam via Web, portanto são 

compatíveis com todos os sistemas operacionais), 

as principais ferramentas do mercado (memoQ, 

Studio e DVX) só funcionam no Windows. Idem 

os principais dicionários e ferramentas, como 

Olifant e Xbench.

máquina virtual

Apesar de não termos as principais CAT Tools 

e os melhores dicionários funcionando em Macs, 

o número de tradutores macqueiros só cresce. 

Por quê? Por causa de um programinha lindo e 

maravilhoso, que permite ter o melhor dos dois 

mundos ao mesmo tempo.

Em termos bem simples, a máquina virtual é um 

outro computador dentro do seu computador. Não 

literalmente, claro. O programa cria um ambiente 

simulado, por assim dizer. Portanto, você pode 

instalar um Windows XP “dentro” do seu Windows 

10 para rodar aqueles programas velhinhos que 

não funcionam mais no sistema atual sem precisar 

de outro computador. Ou o tradutor macqueiro 

pode instalar o Windows para rodar o memoQ e o 

dicionário de regências do Luft, por exemplo.
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Existem vários programas para isso, mas 

destaco estes:

– Bootcamp: É o programa nativo do Mac, portanto 

é gratuito. Não gosto muito dele porque exige reiniciar 

o sistema para iniciar o Windows, depois novamente 

para voltar. Não vejo vantagem em ter um Mac e 

não poder usar o sistema dele. Se for para usar só o 

Windows, é mais vantajoso comprar um PC.

– Virtualbox: Programa da Oracle para Windows, 

Mac e Linux, também grátis, que permite instalar 

uma variedade de versões do Windows. Alguns 

colegas usam e gostam muito, mas eu experimentei 

apenas rapidamente.

– Parallels Desktop: Minha opção de máquina 

virtual há quase dez anos. É pago, mas o valor 

compensa pelo nível de controle (espaço de 

disco, memória e outros recursos do sistema) e de 

estabilidade que proporciona. A imagem a seguir 

ilustra a vibe “melhor dos dois mundos” que me 

conquistou: Chrome e Word são do Mac, memoQ e 

GoldenDict estão no Windows, mas trabalho com tudo 

junto, lado a lado ou espalhados por dois monitores, 

tudoaomesmotempoagora. A estabilidade do Mac, 

com a facilidade de poder usar os programas que eu 

quiser, mesmo que sejam do Windows. 

É, eu também percebi que a imparcialidade foi 

dar uma voltinha enquanto eu escrevia esses últimos 

parágrafos... De qualquer forma, como mencionei lá 

no início, a escolha do sistema é uma decisão 

pessoal e não vou ficar de mal de ninguém por 

decidir continuar no Windows. Mas se, por acaso, 

você começou a sentir uma tentaçãozinha, dê uma 

espiada neste teste e veja qual sistema operacional 

combina melhor com seu perfil de uso. 

https://www.virtualbox.org/
https://www.parallels.com/br/landingpage/pd/general
http://www.pc-vs-mac-test.com/


 NúMERO 5  • JUNHO/2017

37

a convite da revista Metáfrase, me proponho 

a fazer alguns apontamentos sobre 

minha prática de ensino nas disciplinas 

de prática de tradução da graduação em Letras 

na FFLCH-USP. Logo de partida será preciso 

esclarecer que (ainda, infelizmente) não existe um 

Bacharelado em Tradução em nossa faculdade e, 

portanto, as disciplinas na área se estruturam no que 

convencionamos chamar de “Núcleo de Tradução”, 

que é uma organização totalmente informal e sem 

por lenita esteves

apoNtameNtos de 
uma iNstrutora 
de prÁtiCa de 
tradução

aBRaTES ConViDa
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legitimidade nas instâncias burocráticas. Existe 

um conjunto de disciplinas de prática de tradução 

que, quando houver professores para ministrá-las, 

poderão talvez compor uma “Ênfase” em tradução no 

currículo do aluno de Letras, mas essa possibilidade 

não deve se concretizar no curto prazo.

Feito esse esclarecimento mais genérico, 

podemos agora passar para como foi planejada 

a estruturação das aulas e da prática de ensino 

em geral, em vista das características de tempo e 

espaço que se nos apresentam, ou seja, uma aula 

dupla por semana e classes que têm entre 50 e 60 

alunos que apresentam certa heterogeneidade em 

relação a sua proficiência na língua estrangeira (no 

caso, o inglês).

Como então estabelecer uma prática de ensino 

com tão pouco tempo de convivência e tantos alunos 

em cada classe? Será preciso ainda adicionar outros 

condicionantes, baseados na convicção de que só se 

ensina uma prática praticando muito com quem está 

aprendendo, desenvolvendo uma rotina de trabalho 

supervisionada e comentada individualmente, para 

se poder observar a evolução dos participantes.

Alguns gostam de classificar a prática da 

tradução como um trabalho artesanal. A primeira 

definição de “artesanato” apresentada no Dicionário 

Houaiss eletrônico é a seguinte: “A arte e a técnica 

do trabalho manual não industrializado, realizado 

por artesão, e que escapa à produção em série; tem 

finalidade a um tempo utilitária e artística” (HOUAISS 

Dicionário On-line). Pois bem, também é importante 

explicar ao leitor que o tipo de texto produzido nas 

aulas que descreverei se aproxima mais de um 

“trabalho manual não industrializado” do que de algo 

mecanizado. Ou seja, embora os alunos consultem 

dicionários eletrônicos e diversos websites, 

não usamos nas aulas recursos da Tradução 

Auxiliada por Computador. Portanto, o nível de 

individualização dos trabalhos apresentados é alto. 

Não há padronização de vocabulário nem sugestão 

de tradução fornecida por algum programa.

Feitas essas ressalvas, passo então a caracterizar 

a dinâmica das aulas. Os alunos recebem alguns 

dias antes da aula, pela internet, o texto a ser 

discutido e traduzido. Solicita-se que eles preparem 

o texto e levem questões e dúvidas para a classe. 

Na aula, discutimos as dificuldades e chegamos 

a algumas sugestões de tradução. Depois desse 

primeiro momento, os alunos traduzem o texto (ou 

um trecho dele) em grupos pequenos, entregando 

as traduções no final da aula.

Na aula seguinte eles têm um feedback geral, em 

que se enfatizam os problemas mais frequentes e as 

formas de contorná-los. Depois disso, passamos a 

discutir o texto da aula daquele dia, após o que os 

alunos o traduzem em pequenos grupos. Enquanto 

fazem a tradução do dia, a professora distribui as 

traduções da aula anterior corrigidas, de modo que 

eles possam verificar especificamente a avaliação 

do trabalho que fizeram.

A vantagem desse formato é que avaliações são 

feitas semanalmente; como já foi dito, consideramos 

importante o trabalho contínuo e dirigido junto aos 

alunos. Além disso, a oportunidade do trabalho 

em grupo abre um novo tipo de atividade para os 

aprendizes, que será muito importante para os que 

pretendem se tornar tradutores profissionais: a 

negociação. Negociação de significados, de efeitos, 
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de estratégias. Essa prática não deixa de ser um 

treinamento para negociações da vida real, que, além 

das já mencionadas, incluem também as monetárias.

As desvantagens são a falta de uma 

avaliação realmente individual dos trabalhos e a 

impossibilidade de trabalharmos com textos mais 

longos. A primeira delas é parcialmente contornada 

pela realização de dois trabalhos individuais ao 

longo do curso, que então oferecem a oportunidade 

de uma avaliação realmente singularizada. Às vezes 

bate uma sensação estranha, não exatamente 

de incompetência, mas de impossibilidade de 

fazer coisa melhor. Também é preciso registrar 

que, por mais que haja um empenho de conhecer 

pessoalmente os alunos, alguns acabam ficando 

meio distantes.

A ilusão da comunicabilidade

Uma situação que tem se tornado cada vez mais 

frequente nessas aulas de prática de tradução é a 

presença de alunos estrangeiros, principalmente 

orientais. A USP tem firmado muitos convênios com 

universidades estrangeiras, e é grande o número de 

intercambistas de graduação. E muitos deles vêm 

parar nos cursos de prática de tradução.

Pode parecer estranho, mas a procura deles tem 

sua lógica. Eles provavelmente têm um conhecimento 

mediano de inglês. E estão aprendendo português. 

Nada mais conveniente do que uma disciplina 

voltada para a prática dessas duas línguas. Será?

Sim, nós nos comunicamos. Não, eles não 

escrevem textos em português com perfeição. Mas 

às vezes surpreende a qualidade dos trabalhos 

apresentados por esses alunos que vêm de tão 

longe e falam línguas tão diferentes do português. 

E às vezes acontecem situações surpreendentes. 

Termino meus apontamentos narrando uma delas.

Numa das primeiras aulas, propus um texto que, 

além de ter uma sintaxe que poderia trazer problemas 

para um tradutor, tratava da questão da tradução das 

escrituras sagradas. A questão era como traduzir 

o termo sheep para a língua de uma comunidade 

que não conhecia ovelhas. Os linguistas do projeto 

explicam que até pensaram em outro animal que a 

comunidade conhecesse, mas havia um problema 

mais sério, de fundo: várias passagens do Antigo 

Testamento são consideradas prenúncios do Novo 

Testamento, “prevendo” a chegada de Jesus Cristo 

na Terra. Uma dessas passagens está em Isaías 53:6, 

que se inicia com “All we like sheep have gone astray”.

Quando indagada por duas alunas chinesas 

sobre o sentido dessa frase, distraidamente 

respondi a elas exatamente como faço pra os 

alunos brasileiros: “Essa passagem vocês precisam 

procurar em alguma Bíblia em português para ver 

como foi traduzida”. O rosto perplexo das duas me 

fez perceber que a Bíblia não era uma referência tão 

corriqueira para elas como é para os brasileiros.

Mas, mesmo me dando conta disso, não percebi 

a enorme distância que existe entre nós e as pessoas 

que vêm de uma cultura não ocidental, que não têm 

como uma de suas principais referências culturais 

a Bíblia. Se você diz a um aluno brasileiro “está 

na Bíblia”, provavelmente o problema se resolve. 

Mas, naquele encontro com as alunas orientais, o 

problema era mais sério.

Comecei então a tentar explicar o significado 

do termo sheep naquele contexto, que a ovelha é 
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um animal passivo que não reage ao ser levado 

ao matadouro, e por isso é comparada a Jesus, o 

filho de Deus que morreu em sacrifício para salvar 

todos os homens do pecado. E quanto mais eu ia 

explicando, mais ia percebendo que tudo aquilo 

provavelmente soava muito estranho e ilógico para 

as duas alunas. Então pensei que, apesar de toda 

a globalização e de toda a troca de informações, de 

repente ainda podemos nos flagrar em situações de 

incomunicabilidade, parcial ou até total. As referências 

bíblicas na cultura popular são tantas que por vezes 

não nos damos conta delas. E a simbologia das 

histórias bíblicas se naturaliza para nós a ponto de não 

refletirmos sobre ela. Apenas a aceitamos como algo 

certo. Quando entramos em contato com pessoas que 

não têm essas referências é que compreendemos 

nossa especificidade e particularidade.

E um momento extremo desses acaba nos 

levando a refletir que, em muitas outras situações, 

quando temos a impressão de estarmos sendo 

entendidos, podemos estar completamente 

enganados. Trabalhar com tradução é muitas 

vezes desconcertante.

De qualquer forma, nunca teremos noção exata do 

que conseguimos ou não comunicar, em que medida 

nos fazemos entender; e esse fato não deixa de ser a 

grande ironia da prática da tradução. Traduzimos 

tendo como principal objetivo fazer entender, dar 

acesso, comunicar uma mensagem. E ao mesmo 

tempo sabemos, nós, tradutores, que esse objetivo é 

atingido de várias formas e em várias intensidades, 

isso sem falar no que comunicamos sem perceber e à 

revelia de nossa vontade racional. Concluo dizendo, 

sem demagogia alguma, que se consegui ou consigo 

transmitir alguma coisa nessas aulas de prática 

tradução, se pude ou posso passar algo aos alunos, 

nem que seja um gosto pelo traduzir, considero meu 

objetivo pelo menos parcialmente realizado. 

trAdos/reAlItY soluçÕes seguramente a ferramenta de memória de tradução 
mais requisitada no mercado, com mais de duzentas mil licenças vendidas em todo o 
mundo, o sdl trados studio oferece um ambiente de tradução completo para edição, 

revisão e tradução, além de administração de terminologia e projetos. Agora, na 
compra da ferramenta, os associados da ABrAtes contam com um desconto de 10%! 

Não perca essa chance!
Para aproveitar esse benefício e tirar quaisquer dúvidas, entre em contato com a Reality Soluções pelo  

site http://www.realitysolucoes.com.br/ e informe que é nosso associado na hora da compra.
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N
este mês de maio comemoram-se 

27 anos desde que a OMS retirou 

“homossexualismo” de sua lista de 

doenças mentais, fato que marca a mudança de 

nomenclatura para “homossexualidade”. Em 13.5 

a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, encerrando 

oficialmente a escravidão no Brasil, e foi também em 

um mês de maio que Nelson Mandela se tornou o 

primeiro presidente negro da África do Sul.

Em junho morreram Camões (1580), Leminski (1989) 

e Saramago (2010) e nasceram Machado de Assis 

(1839), Guimarães Rosa (1908) e Ariano Suassuna 

(1927), cujas obras são sempre boas opções de 

presente. Dificilmente uma escolha romântica, mas nem 

por isso menos importante, a distopia 1984 (Companhia 

das Letras, tradução de Alexandre Hubner e Heloisa 

Jahn) completa em junho 68 anos desde a primeira 

publicação e, por culpa de ou graças a Donald Trump, 

passa por um revival de popularidade. No dia 12 e em 

todos os demais, enamoremo-nos todos.

Edição com posfácio de Munira H. Mutran, professora 

da Universidade de São Paulo (USP) e fundadora da 

Associação Brasileira de Estudos Irlandeses (ABEI).

leituras Que  
Valem a peNa
Fartura de efemérides

LEiTURaS QUE VaLEM a PEna

por Karla lima

De profundis
Oscar Wilde
Tradução de Cássio de Arantes Leite
Tordesilhas



METÁFRASE – REVISTA DA ABRATES

42

“A beleza como antídoto para as misérias da sociedade 

industrial” não é apenas a essência do movimento 

dândi, mas um resumo da própria personalidade de 

seu criador, dotado em igual medida de mente brilhante, 

alma elegante e comportamento extravagante. Se os 

dois primeiros atributos garantiram enorme sucesso 

ao dramaturgo, poeta e romancista irlandês, o último o 

condenou a dois anos de trabalhos forçados na prisão 

de Reading, para onde foi mandado após um terrível erro 

de cálculo: o que sobrava a Wilde em genialidade literária 

faltava-lhe em perspicácia jurídica.

O marquês de Queensberry o acusou de 

homossexual. Wilde o processou por calúnia. O marquês 

venceu. O escritor foi condenado por “indecência grave” 

com lorde Alfred Douglas, filho do marquês. No cárcere, 

escreveu ao ex-amante esta longa carta — ironicamente, 

lida pelo destinatário somente quando publicada como 

livro, cinco anos após a morte do autor. É o desabafo 

amargurado e sensual, violento e lírico de um espírito 

que, nos píncaros da fama e nas profundezas da cela, 

manteve-se irredutível em sua originalidade.

Primeira parte de uma trilogia que inclui 

Jazz (1992) e Paraíso (1997), Amada foi o 

quinto romance da autora, mas o primeiro a 

tornar-se best-seller e render-lhe prêmios e 

reconhecimento. Ganhou um Pulitzer e em 2006 

foi escolhido pelo The New York Times o livro de 

ficção mais importante dos 25 anos anteriores. O 

romance foi adaptado para o cinema em 1998, 

com Oprah Winfrey no papel principal.

A história se passa em 1873, pouco depois da 

Guerra Civil Americana e apenas uma década após 

a abolição da escravatura nos Estados Unidos. 

Neste contexto de profundas transformações e 

feridas ainda abertas, a protagonista Sethe foge de 

uma fazenda em Kentucky onde era cativa desde 

o nascimento e vai morar com a sogra no estado 

vizinho de Ohio. Quando o livro começa, estão 

mortos ou desaparecidos vários membros da família 

de ambas, e a casa é assombrada pelo fantasma de 

um bebê. Relações culturais e de trabalho, sociais 

e familiares, o desejo de esquecer e a importância 

de lembrar (ou seria o contrário?) se misturam 

nesta narrativa inspirada, conforme a autora conta 

no prefácio, pela história real de Margaret Garner, 

uma jovem que escapa da escravidão e é presa por 

matar um dos filhos, e tentar matar os outros, para 

evitar que fossem devolvidos ao proprietário.

De origem humilde, aluna de destaque, professora 

universitária por quatro décadas, editora bem-

sucedida responsável por revelar ou popularizar 

diversos autores afrodescendentes e doutorada 

Amada
Toni Morrison
Tradução de José Rubens Siqueira
Companhia das Letras

De repente, nas profundezas do 
bosque
Amós Oz
Tradução de Tova Sender
Cia. das Letras
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honorariamente em Letras pela Universidade de 

Oxford, Toni Morrison foi também a primeira escritora 

negra a receber o Nobel de Literatura. 

O israelense Amós Oz, eterno candidato ao Nobel, 

é professor de literatura, autor de centenas de artigos 

e ensaios, nove livros de não ficção e vinte romances, 

além de fundador do movimento pacifista Paz Agora 

(Schalom Achschaw), que propõe a criação de dois 

estados para acomodar judeus e palestinos. Sua 

militância pela convivência respeitosa entre nações 

e indivíduos divergentes se manifesta com força total 

nesta fábula, que defende explicitamente a harmonia, 

o poder do conhecimento, o valor do companheirismo 

e a ética. São os ingredientes clássicos das histórias 

infantis mais soporíferas, porém, nas mãos deste 

hábil narrador, mantêm acordadas até as crianças 

mais sonolentas. 

Em um vilarejo onde não existe nenhum tipo de 

animal, uma menina e um menino decidem explorar 

um bosque que os adultos afirmam ser habitado por 

um monstro. Alguns adultos alegam que a criatura 

devorou os bichos todos; outros garantem que 

bichos jamais existiram. Mas, se nunca houve peixe, 

réptil, ave, mamífero nem inseto, que recordações 

são essas que pais e mães deixam escapar quando 

estão distraídos? E, se não existe monstro, o que 

aconteceu no bosque que deixou um amiguinho da 

dupla totalmente lelé da cuca? 

Sem parecer sermão de gente grande, esta obra 

cheia de ternura aborda bullying, lealdade, papel de 

gênero, discriminação, doçura e coragem. 

Ao lado de nomes clássicos como Machado de 

Assis (“Sabina”), Castro Alves (“Bandido negro”) e 

Cruz e Sousa (“Crianças negras”) e contemporâneos 

consagrados como Ferréz, a coletânea reúne a bem 

menos conhecida produção lírica e épica criada por 

negros em solo nacional desde o século XVIII. O livro 

se organiza cronologicamente e por gênero: além de 

poesia, há exemplos de literatura de cordel e muita 

música, representada por Pixinguinha, Chico César, 

Martinho da Vila, Itamar Assumpção, Paulinho da 

Viola e Gilberto Gil.

O amplo espectro temporal já permite adivinhar a 

riqueza do volume, que se confirma na quantidade 

de participantes (oito mulheres e 40 homens) e na 

variedade de temas, tons e vocabulário. Para além 

do incontornável trauma da escravidão, autores 

que se denominam mulatos, negros, crioulos e 

pretos prometem vingança, celebram a liberdade 

e propõem a paz, em textos que vão do lamento 

resignado à mais raivosa ironia. 

Na contracapa, prevendo críticas que acusassem 

a obra de estimular o apartheid cultural, Emanoel 

Araújo, diretor do Museu Afro Brasil, se antecipa e 

rebate: “Esses versos procuram o sentimento de 

beleza e a razão política de gritar bem alto nossos 

desejos, nossa autoestima, nosso desconhecimento, 

nossa ausência”. A antologia é uma marca de 

presença neste país em que ninguém é racista, mas 

todo mundo conhece alguém que é. 

O negro em versos — antologia da 
poesia negra brasileira
Luiz Carlos dos Santos, Maria Galas e 
Ulisses Tavares, organizadores
Salamandra
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ANOTE NA AGENDA

JUNHO
19 – 22 summer meeting

 Society for Pidgin and Creole Linguistics
 Tampere, Finlândia

19 – 20 language, data and Knowledge 2017

 Insight Centre for Data Analytics, NUI Galway, 
Goethe Universität Frankfurt, InfAI

 Galway, Irlanda

20 – 22 Virtual summit on scaling Content 

production

 The Content Wrangler
 Evento on-line

20 – 22 etail europe 2017

 Worldwide Business Research LLC
 Londres, Reino Unido

27 – 29 game Qa and localisation Forum europe

 IQPC
 Berlim, Alemanha

27 – 28 sentiment analysis symposium

 Alta Plana Corporation
 Nova York, Nova York, EUA

28 – 30 21st Conference on language for specific 

purposes

 NHH Department of Professional and 
Intercultural Communication

 Bergen, Noruega

30 8th international symposium 

 Universitat Autonoma de Barcelona
 Barcelona, Espanha

30 KantanFest

 KantanMT
 Dublin, Irlanda

JULHO
01 Course: How to get machine translation  

to Work for You

 Middlebury Institute of International Studies at 
Monterey

 On-line e Monterey, Califórnia, EUA

05 – 07  8th asian translation traditions 

Conference

 Faculty of Languages and Cultures, SOAS, 
Universidade de Londres

 Londres, Reino Unido

05 – 07  ssaWW 2017

 Society for the Study of American Women 
Writers, Université Bordeaux Montaigne

 Montaigne, França

06 – 09 aCla 2017

 American Comparative Literature Association
 Utrecht, Países Baixos

06 – 09 Nd Focus on sales & marketing

 Elia (European Language Industry Association)
 Genebra, Suíça

20 bringing the internet to myanmar

 The International Multilingual User Group 
(IMUG)

 Mountain View, Califórnia, EUA

Fonte: MultiLingual Magazine

Fique por dentro das datas de alguns dos eventos  
 da área nos próximos meses.

EVEnToS
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Analice Abrunhosa de Souza Carvalho 01-7

Eliane Val de Oliveira do Rio Branco 01-7

Zelinda Tomie Fujikawa 01-7

Christianne Maria de Dominicis Neves 03-7

Gabriela de Sousa Nunes 03-7

Julia Lucietto 03-7

Rafael Augusto Domingues 03-7

Euzi Rodrigues Moraes 04-7

Daniela Tannus Ramos 05-7

Jorge Daniel Casal Andina 06-7

Paulo Guerra Teixeira Junior 06-7

Rita de Cassia Vieira Rodrigues 06-7

Adriana Machado Pinto Rodrigues 08-7

Ueila Gama da Silva 08-7

Marcela Takahashi Frota 09-7

Sarah Esteves Tambur Moreno 10-7

Cristiane Maria de Araújo Tribst 11-7

Mônica Figueiredo do Monte França 11-7

Danielle Salmória 13-7

Laura Cristhina Fiore Ferreira 13-7

Vanira Tavares Souza 13-7

Roger Delrue Chadel 15-7

Djalma dos Reis 15-7

Ana Paula Rezende Dias da Silva de Mello 16-7

Carol Rossi Siqueira 16-7

Aline Tomasuolo Souza 17-7

Priscilla Fraga Walter 17-7

Francisco Jose Fernandes 18-7

Marly Silva Moro 18-7

Alexandra Ferreira Plubins Rodrigues 19-7

William Ferreira Cassemiro 19-7

Pedro Aurelio Milliet 20-7

Thays de Azevedo Athayde Mielli de Assis 20-7

Wagner de Morais Pimenta 20-7

Magda Nedda de Mello Zanchetta 21-7

Maria Alice Airosa Cabrera 21-7

André Luiz Ribeiro 22-7

Sonia Griselda Rodriguez Mella 22-7

Leonardo Padovani Marques Porto e Santos 23-7

Doralice Xavier de Lima 24-7

Hugo Kerth Cortazio da Silva 25-7

Carolina Meira 26-7

Ligia Maria Ribeiro 26-7

Paulo Roberto Souza Menezes Junior 26-7

Natalie Graue 27-7

Natan Teixeira Boanafina Sayao 28-7

Rejane Célia de Souza Godinho 28-7

Rosa Belinky 28-7

Marta Donila Claudino 29-7

Aline Kachel Araújo 31-7

Magaly Lourdes Carezzato Montagnana 31-7

Franklin David Rumjanek 31-7

aniVERSáRioS

*Sua data de aniversário não está aqui ou 
está incorreta? Corrija e mantenha o seu perfil 

atualizado no site da ABRATES.



Somos a ABRATES, Associação Brasileira de Tradutores e Intérpretes, associação sem fins lucrativos e administrada por tradutores/intérpretes voluntários, 
fundada no Rio de Janeiro, nos anos 70. Promovemos cursos, eventos e fomentamos a troca de conhecimento e contatos entre colegas e/ou instituições e agências. 
Através da ponte que estabelecemos flui o conhecimento e é feito o networking, mudando carreiras e vidas. 
Cada vez mais presente e atuante, a ABRATES oferece vários benefícios para os associados. Veja mais no site e associe-se!

entre em contato de segunda a sexta, das 9h às 12h e das 13h às 17h


