Revista on-line da ABRATES

Ano I – Número 6

DUBLAGEM DE GAMES
O papel da tradução na voz
dos personagens de
jogos eletrônicos

PROJETO “MEXA-SE”

Não deixe a preguiça vencer

VOCÊ CONHECE A ISO 17100?

E o que essa norma muda para você

E mais: Papo de Iniciante – Abrates Convida – Drops Abrates – Leituras que valem a pena

METÁFRASE – REVISTA DA ABRATES

Nesta edição
03

CARTA DO PRESIDENTE

05

DROPS ABRATES

06

7 DICAS DE COMO SE COMPORTAR NAS
REDES SOCIAIS

09

Mexa-se!

11

Orçamento pessoal, o método

17

NA PONTA DA LÍNGUA: O PAPEL DO
TRAD UTOR NA DUBLAGEM DE JOGOS

26

Vim, Vi e Cresci – A perspectiva
de uma mentorada do VIII
Congresso da ABRATES

30

BITS

33

A ISO 17100, essa ilustre
desconhecida

39

Do texto antigo ao
contemporâneo: inquietações
de um tradutor situado

42

LEITURAS QUE VALEM A PENA

Carta do Presidente

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

Número 6 • AGOSTO/2017

Olá!
Chegamos ao número seis da Metáfrase, a revista da Abrates. Cada vez mais
interessante, mais instigante e com informações que todos nós, tradutores e
intérpretes, precisamos conhecer para equilibrar trabalho, vida em família, vida
financeira e saúde.
Você sabe que ficar o dia inteiro em uma cadeira, sem se exercitar, não faz nada
bem para o nosso corpo. É por isso que chamo sua atenção para a matéria de Rafa
Lombardino sobre o desafio do “Projeto Mexa-se”. Comecei a participar há uma
semana e incentivo todos a participarem também.
A Abrates tem diversas formas de interagir com seus associados e com os
interessados em nossas profissões. Por exemplo, nas redes sociais Facebook,
Instagram (abrates_), Twitter (@_abrates) e também pela seção “Drops Abrates”,
para a qual contamos com a participação dos leitores. Sem falar em nosso canal no
YouTube, que conta com algumas palestras e, em breve, também terá a apresentação
de Leandro Karnal na abertura do nosso VIII Congresso.
Por falar em redes sociais, Laila Compan, nossa associada e colaboradora da
revista, dá ótimas dicas para iniciantes sobre o comportamento on-line. Não deixe
de ler, mesmo se não for iniciante. Temos ainda mais um assunto que certamente
interessa a quem está começando na profissão: o artigo de Janaína Ribeiro sobre
sua experiência como mentorada no Programa de Mentoria da Abrates. Janaína
nos conta sobre como foi se encontrar com a mentora pela primeira vez e sua
participação no Congresso.
Nossa diretora, Paula Ianelli, fala sobre a dublagem em uma de suas áreas de
especialização: a tradução de games. A matéria conta também com a participação
de Olavo Panseri, um dos palestrantes mais elogiados em nosso Congresso.
O mês de setembro, que é o mês do tradutor, reserva grandes novidades que já
estamos preparando para nossos associados. Acompanhe nossas redes sociais
para ficar sabendo o que faremos e como participar das grandes parcerias que
divulgaremos em breve.
Para encerrar, quero pedir um favor a vocês: ajudem-nos a divulgar a Metáfrase. Ela
é feita com muito carinho por uma equipe dedicada e que busca oferecer sempre
assuntos relevantes para toda a comunidade de tradutores e intérpretes. Gostou
de um artigo? Poste links, indique aos amigos, aos professores. Quanto mais
pessoas alcançarmos, melhor para a divulgação de nossa associação e de nossa
profissão. Tem uma sugestão de artigo? Entre em contato conosco pelo e-mail
revista@abrates.com.br.
Grande abraço!

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
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Colaboradores
desta edição
Felipe Cichini Simões é intérprete e tradutor profissional com mais de 10 anos de experiência em tradução escrita, localização de aplicativos
e interpretação de conferências e eventos ao vivo, sommelier de cerveja e gestor bem-sucedido das finanças pessoais há mais de 4 anos. Site:
http://mantrad.com.br

Janaína Ribeiro é tradutora no caminho das pedras, cursando bacharelado em Tradutor e Intérprete pela UNINOVE. Amante das línguas, já
ensinou mais de uma centena de pessoas a se comunicarem e ampliarem seus horizontes através do inglês. O espírito curioso e aventureiro
levou-a a conhecer outros mundos, começando pelo tempo em que viveu na Inglaterra e percorreu continentes.

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.

Laila Compan é tradutora graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-graduada em Tradução de Espanhol
e Tradução Audiovisual de Espanhol pela Universidade Estácio de Sá, trabalha principalmente com tradução para dublagem e legendagem
(espanhol > português). Criadora do blog Tradutor Iniciante.

Maurício Santana Dias é professor de Letras Modernas e Estudos da Tradução na USP, crítico literário e tradutor. Foi professor da Uerj entre
1995 e 1998, jornalista cultural da Folha de S. Paulo entre 1998 e 2003, pesquisador visitante da Georgetown University (Washington, DC) em
2000 e fez pós-doutorados nas universidades “La Sapienza” (2008-9), de Roma, e Sorbonne Nouvelle (2015), em Paris. Já traduziu mais de 40
títulos, entre eles “40 Novelas de Luigi Pirandello” (Companhia das Letras, Prêmio Paulo Rónai da FBN), “O príncipe” (Companhia da Letras/
Penguin), e a tetralogia napolitana “A amiga genial” (Biblioteca Azul), de Elena Ferrante.

Paula Ianelli é uma profissional certificada que traduz do inglês e do espanhol ao português. Formada em tradução pela UNESP e em
interpretação pela PUC-SP, ela conta com as certificações da ATA e da ABRATES. Além de sua atuação em diversas outras áreas, Paula é
especialista na localização de jogos e já traduziu vários títulos AAA para consoles e plataformas móveis. Quando não está interpretando nem
traduzindo, atua como Diretora da ABRATES.

RAFA LOMBARDINO é tradutora e jornalista brasileira. Vive na Califórnia desde 2002. É a autora de Tools and Technology in Translation - The
Profile of Beginning Language Professionals in the Digital Age, baseado na aula que ministra no curso de extensão da Universidade da Califórnia
em San Diego. Atua como curadora de conteúdo no blog eWordNews, dirige a rede de tradutores Word Awareness e coordena o projeto
Contemporary Brazilian Short Stories, que promove a literatura brasileira no mundo.

Ricardo Souza é tradutor profissional desde 2000, professor de cursos de tradução da Brasillis e da PUC-RJ e membro da diretoria da ABRATES
(Associação Brasileira de Tradutores e Intérpretes). Atualmente se dedica a estudar a evolução das tecnologias de tradução e suas implicações
para os tradutores e para as Humanidades Digitais.

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.
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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.
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Convocatória: bolsa de estadia na Casa de
Tradutores Looren, em Zurique, Suíça
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Até 31 de agosto de 2017, estão abertas as
inscrições para a Bolsa Looren América
Latina, da Casa de Tradutores de
Looren, em Wernetshausen/Zurique,
Suíça. O programa destina-se a
tradutores que trabalham com
qualquer idioma para o português
ou o espanhol e que tenham um
contrato editorial de tradução que
inclua a época da bolsa, de 21 de
janeiro a 22 de fevereiro de 2018. Além
de alojamento em quarto individual, a
bolsa também compreende 1.500 francos
suíços de ajuda de custo, além da cobertura de até 1.000
francos suíços relacionada às despesas de viagem.
Um lugar fantástico para traduzir, conhecer colegas
de outros idiomas e trocar experiências e compartilhar
conhecimento. Mais informações no site da Casa de
Tradutores Looren (clique aqui).

atti
Riss

Emoções intraduzíveis
Uma reportagem de David Robson para a BBC mostrou que
há diversas emoções que são intraduzíveis
em diversos idiomas. Palavras como
desbundar, tarab (do árabe, um
estado musicalmente induzido de
êxtase e encantamento) ou gigil
(do filipino, o desejo irresistível
de beliscar e apertar alguém por
amar a pessoa) revelam emoções
ou sensações intraduzíveis
para outros idiomas. Expressões
idiomáticas são difíceis de traduzir,
mas emoções representam um desafio
ainda maior. Confira a matéria na íntegra aqui.

Bons ventos para a tradução internacional
Diferente do que acontece com o português e outras
línguas não hegemônicas, a tradução de literatura para

o idioma mais importante atualmente, o inglês, sempre
foi bastante modesta. Existem até teorias (The
Three-Percent Problem, por
exemplo) que ilustram como é
difícil traduzir e ser traduzido
para os públicos norte-americano
e inglês. Porém, parece que bons
ventos começam a soprar para os
tradutores que se dedicam a verter a
literatura internacional into English. É
o que mostra o artigo do site Livemint
sobre a aclamada tradução do livro
Ghachar Ghochar, de Vivek Shanbhag.
Confira clicando aqui.

O que é importante para
os viajantes chineses
O site Slator, que acompanha as
mudanças no setor de tradução de
forma geral, indica que viajantes
chineses acham importante ter
acesso a materiais em seu idioma,
mas os hotéis e serviços turísticos
em geral pecam nessa parte. São
essas lacunas ou nichos que faltam ser
preenchidos e podem se transformar em uma grande
oportunidade para os tradutores desse idioma.
Veja matéria completa aqui.

Anthony Pym traduzido
O famoso teórico da tradução australiano
Anthony Pym acaba de ter um de
suas principais obras traduzidas ao
português. Lançado pela editora
Perspectiva, Explorando teorias da
tradução (traduzido por Juliana Steil
e Rodrigo Borges de Faveri) reúne
análises das principais vertentes atuais
dos estudos da tradução. Uma obra
essencial para quem deseja tomar contato
com a teoria, relembrar conceitos e conhecer mais
sobre teorias da tradução.
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Papo de iniciante

7 DICAS DE COMO
SE COMPORTAR NAS
REDES SOCIAIS
Por Laila Compan

H

Hoje em dia, todo mundo tem um perfil em

cipalmente dos iniciantes, são as redes sociais.

pelo menos uma rede social. Adolescentes,

É muito mais fácil encontrar informações sobre a

adultos e muitos idosos já sabem usar a

profissão em grupos de tradutores profissionais do

internet. O grande problema é que muita gente não

que fazer uma pesquisa em sites não tão específicos.

sabe como se comportar nas redes sociais, e é

No entanto, quando você começa a querer usar uma

exatamente sobre isso que vamos falar hoje.

determinada rede social para fins profissionais, é

Um dos maiores aliados dos tradutores, prin-
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1) Cuidado com o que posta no seu perfil

3) Aprenda a ler!

Mesmo que você use uma determinada rede social

Quer participar de um grupo (seja de tradução ou

para se divertir, manter contato com amigos e se distrair,

sobre qualquer outro assunto)? Leia a descrição e

é importante tomar alguns cuidados. Postar fotos bêbado

veja se o seu perfil se enquadra. Verifique se precisa

com os amigos, fazer posts polêmicos e brincadeiras

enviar uma mensagem para os moderadores ou

de mau gosto, por exemplo, pode comprometer sua

se basta aguardar a aprovação. Ao ser aprovado,

imagem profissional. Lembre-se de que o cliente pode

e antes mesmo de se apresentar ou fazer qualquer

querer pesquisar para saber um pouco mais sobre quem

postagem, leia o que as pessoas postam. Se tiver

é o profissional que vai contratar. Não precisa bloquear

alguma dúvida sobre um assunto específico, faça

todo o seu perfil para pessoas que não estão no seu

uma busca dentro do próprio grupo para ver se essa

círculo de amizades, mas certos tipos de posts podem

questão já foi respondida. E,

ser publicados somente para um determinado grupo

ao post fixado, pois geralmente é ali que estão as

de contatos. Caso não queira misturar amizades com

regras e, às vezes, algumas respostas às perguntas

contatos de trabalho, crie um perfil somente para uso

mais comuns que os membros costumam fazer.

claro, fique atento

profissional, mas fique atento para realmente não misturar
as coisas, pois parentes e amigos vão querer adicionar o
novo perfil, assim como os contatos profissionais podem
encontrar o seu perfil pessoal por acaso.

4) Aprenda a interpretar
Se você já aprendeu a ler, agora está na hora de
interpretar! Parece bobeira, mas não é. Algumas vezes
parece que os dedos são mais rápidos do que o

2) “Português bem dizido não se correge”

cérebro. É isso mesmo! Antes, as pessoas falavam sem

Não é porque você está usando a internet, uma rede

pensar. Hoje, elas escrevem sem pensar. Se um cliente

social, que vai escrever tudo de qualquer jeito. Como

está oferecendo trabalho e pede que quem estiver

alguém pode se dizer tradutor se não consegue acertar

interessado e quiser saber mais detalhes envie um

o uso de “mas” e “mais”, ou de “a” e “há”, por exemplo?

e-mail com o assunto “job de tradução”, por exemplo,

Ou então, para não ter erro, evitar escrever os “porquês”

não adianta pedir informação nos comentários nem

e usar simplesmente um “pq”? Todos sabemos que

por mensagem privada, assim como não adianta

um erro de digitação pode acontecer, que quando

enviar e-mail e digitar “currículo” na linha de assunto.

escrevemos usando o celular é mais cômodo abreviar as

Acredite ou não, isso já é uma pré-seleção. Se você

palavras, mas evite tudo isso, principalmente se estiver

não consegue interpretar uma mensagem simples,

se candidatando a uma oportunidade de trabalho. Fique

muito provavelmente não fará uma boa tradução.

atento ao corretor ortográfico também. Às vezes ele
nos ajuda, mas muitas vezes nos faz passar vergonha.
Então, sempre releia e revise o que você escreveu antes
de publicar a postagem.

5) Seja curioso
É claro que os grupos e as redes sociais foram
criados para promover a interação com outras
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pessoas, mas, antes de fazer uma pergunta, aprenda

chato. O tradutor tem que ser um eterno aprendiz.

a pesquisar. E essa dica também serve para quando

Um dia você também pode precisar de ajuda.

você vai entrar em contato com possíveis clientes.

Como eu sempre falo, não seja um tradutor 007!

Em vez de enviar uma mensagem privada ou um

Divulgue o seu trabalho, mas aja de maneira

e-mail perguntando para qual e-mail podem enviar

profissional! Você vai fazer amizades, vai conseguir

o currículo, por que não procura o site da empresa

clientes e muitas parcerias, pode acreditar! Se

na web e verifica se ali tem algum e-mail para o

quiser mais dicas de como conseguir mais clientes e

qual possa enviar seu currículo? Acredite ou não, as

de comportamentos nas redes sociais, acesse o

perguntas que fazemos também dizem muito a nosso

blog ou o canal no Youtube do Tradutor Iniciante. Lá

respeito. E tradutor bom tem que saber pesquisar.

você vai encontrar diversos assuntos que vão ajudar
bastante quem quer ser um tradutor profissional.

6) Aprenda a ficar calado
Em alguns momentos, é melhor calar do que falar.
Evite reclamar de tudo, afinal, ninguém gosta de
gente reclamona. Trabalhou para um cliente e não
teve uma boa experiência? Cale-se em vez de gritar
aos quatro ventos o que aconteceu. Seja profissional
e resolva o seu problema diretamente com ele. Se
alguém quiser saber como foi a experiência, que
seja por mensagem privada, e, mesmo assim, com
muito cuidado. Outro detalhe: se um colega fez uma
postagem, você não é obrigado a comentar. Aliás,
minha dica é: comente apenas se for agregar, caso
contrário, fique calado. Evite começar ou se envolver

Agora é a vez da “Outras Letras”.

O associado da Abrates tem
20% de desconto na compra de
qualquer título da editora.
Visite o site. Participe. Aproveite.

em discussões que não levam a lugar nenhum.

7) Seja educado, gentil e humilde
Pediu ajuda? Então, lembre-se de voltar para
agradecer aos colegas que doaram um pouco do
seu tempo para tentar ajudá-lo. Também seja gentil
com todos. Certos comentários não agregam nada.
Querer se autopromover ou simplesmente mostrar
que sabe demais pode ser um verdadeiro tiro no
pé. Querer ter razão sempre pode fazer de você um
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BIZ/SAÚDE

Mexa-se!
Por Rafa Lombardino

N

esta coluna, tenho falado sobre abordagens

mãos, os braços, os ombros e as costas. Para quem

que nos ajudam a nos tornarmos mais

passa o dia inteiro sentado diante do computador,

produtivos,

organizando

também já ouvimos falar dos efeitos nocivos

melhor, eliminando retrabalho, cuidando da parte

dessa rotina à saúde. E sempre temos em mente

administrativa ou agilizando a busca por novos clientes

o fato de que, por sermos freelancers, não temos

e projetos. Porém, existe um aspecto importante na

folga remunerada, então muitos de nós acabamos

vida de quem trabalha por conta própria que não está

trabalhando mesmo quando não nos sentimos muito

diretamente relacionado a não deixar a peteca cair,

bem; afinal, temos prazos para cumprir.

seja

nos

profissionalmente falando: manter a saúde.
Já sabemos que é preciso incorporar a ergonomia
no local de trabalho para evitar problemas com as

E se existisse um jeito mais proativo de melhorar
a saúde, prolongar a vida e aprimorar o equilíbrio
pessoal/profissional?

Todo

mundo

diria:

“Tô
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dentro!”. E esse jeitinho não é nenhum segredo:

desde uma simples caminhada com o cachorrinho

basta se mexer.

até um treino para maratona, passando por aulas de

No ano passado, li um texto nas mídias sociais

dança, artes marciais, natação, pedaladas e muito

sobre o desafio 1,000,000 miles, criado por um casal

mais. A única exigência é que a atividade dure pelo

de tradutores na Europa, cujo objetivo era incentivar

menos 15 minutos cadastrados no Endomondo para

vários profissionais da área a se unirem para tentar

contar para o desafio.

alcançar, coletivamente, um milhão de milhas ao

Além do desafio controlado pelo aplicativo, nos

longo de um ano praticando seus esportes favoritos.

encontramos no grupo do Facebook para trocar

O desafio é organizado por meio do aplicativo

dicas, experiências e (o que eu pessoalmente

Endomondo, onde os participantes podem cadastrar

acho mais legal) mostrar fotos dos lugares que

as atividades físicas que fizeram e participar dessa

visitamos durante as nossas atividades. Como os

competição saudável com os colegas de profissão.

participantes estão espalhados pelos quatro cantos

Dá até para fazer um networking. ;-)

do mundo, acabamos viajando junto com o pessoal

Como eu já usava o aplicativo havia alguns anos,
decidi participar da edição anterior, que foi de abril de

Parece mentira, mas assumir um compromisso

2016 a março de 2017, e vi que o desafio realmente

simples como esse realmente modifica a maneira

me incentivou a me mexer mais, principalmente

como a gente pensa — e é aí que o benefício

porque eu estava meio desmotivada desde que tive

aparece. Tem gente que acaba pegando a escada

alguns problemas de saúde há alguns meses.

em vez do elevador ou que para o carro um

Apesar de ter ficado longe do pódio, ter a

pouco mais longe do lugar aonde vai e já inclui

motivação de acumular milhas e passar quem

a caminhada na rotina do dia. Fora isso, planejar

estava à minha frente deu certo e fez com que

essas pausas também ajuda bastante com a

eu encaixasse mais atividades físicas durante

produtividade, já que obriga a gente a se afastar

a semana de trabalho. Nem preciso dizer que a

do computador e usar melhor o tempo de trabalho

animação foi tanta que também estou participando

e de folga, evitando tanto a fadiga mental quanto os

da edição atual, que começou em abril deste ano e

problemas de postura e a procrastinação.

só terminará em março do ano que vem.

10

e conhecendo lugares diferentes e interessantes.

NOTA: A segunda edição do Mexa-se começou

Pensando nisso, criei um desafio semelhante,

no dia 1º de julho e termina no dia 30 de setembro.

mas só para os colegas que trabalham com a

Tradutores e intérpretes que trabalham com o

língua portuguesa. Ele se chama Mexa-se e o seu

português são convidados a entrar tanto no

diferencial é que, além da duração de apenas um

desafio do Endomondo como no grupo do

trimestre, temos o objetivo de acumular minutos de

Facebook para trocar experiências e ficar de olho

atividade física, independentemente da distância

na terceira edição, que irá de 1º de outubro a 31

ou modalidade. Os participantes podem registrar

de dezembro.

FINANÇAS

Número 6 • AGOSTO/2017

Orçamento
pessoal, o método
As 4 regras básicas do YNAB
Por Felipe Simões

V

ocê,

tradutor,

intérprete,

revisor,

ainda gerencia a própria empresa) que serve

um

como algo possível de revisitar sempre que estiver

orçamento. Já é da natureza de ser

vacilando com a maneira como gasta seu dinheiro.

freelancer não ter data certa de recebimento e ter

Porém é algo que deve trazer tranquilidade e

que encontrar organização no caos da profissão.

facilidade de planejamento, conforme você passa e

Mais um esforço cotidiano (ainda mais pra quem

repassa pelo ciclo abaixo.

freelancer:

você

precisa

de

11
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Mas, no final das contas, ele me economizou
o suficiente para pagar feliz pelo trabalho
sensacional dos desenvolvedores, algo que não
consegui justificar refazer gastando meu precioso
tempo. Se você manja muito de Excel e faria uma
planilha igual com o pé nas costas, manda ver! (E
se você for superlegal, compartilhe!)

O aplicativo se chama You Need a Budget, YNAB
(https://app.youneedabudget.com/) e gira em torno de
4 regras básicas que você deve seguir ciclicamente
e que se retroalimentam, especialmente quando você
Fig. 1: Imagem de propriedade de

recebe alguma entrada de dinheiro (seja qual for a

youneedabudget.com

fonte, desde salário até rendimento de poupança e
investimento). Em termos gerais, a ideia é parar de

A real é que na equação (Receitas - Despesas =

olhar para sua conta corrente com o intuito de tirar

Patrimônio), a variável que a gente tenta alterar primeiro

conclusões se há dinheiro ou não pra um gasto real,

é a das Receitas: “Como eu ganho mais dinheiro?”.

mas desenvolver um papel mais ativo na definição dos

Mas a mudança mais eficaz fica na variável das

recursos disponíveis e suas finalidades. Além disso,

Despesas: “Como eu vivo com o dinheiro que eu

ele funciona com uma lógica totalmente invertida dos

ganho?”. Gastar menos do que se ganha é a resposta

aplicativos financeiros tradicionais, nos quais você

mais “fácil” pra guardar dinheiro, se livrar de dívidas,

anota seus gastos dia a dia e só vai ver o resultado no

ter uma relação mais saudável com a bufunfa e fazer

final do mês, o que, convenhamos, não é lá muito útil

com que ela trabalhe pra você, não o contrário.

para conseguir se planejar.

AVISO: Esse é um método que me ajudou a

As regras são as seguintes:

guardar dinheiro e administrar melhor o meu
patrimônio, mas ele é baseado num aplicativo
pago. Ainda não conheci nenhuma alternativa
gratuita que se compare, mas desde que adotei

12

1. Dê uma função para cada centavo

a plataforma, há uns 4 anos, tem me custado

Fig. 2: “To be budgeted” é o cerne do orçamento

menos do que o benefício percebido. Sim, dá

e precisa sempre ser zerado quando há entradas

para fazer tudo o que se faz no aplicativo com

de dinheiro. Quando está negativo significa que

uma planilha parruda no Excel. Já tentei, juro.

você orçou mais do que você realmente tem.
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Quando está positivo significa que você ainda

parcelas menores em vez de uma paulada) desde

precisa dar um destino para aquele dinheiro.

já e, quando o dia D chegar, a grana tá todinha lá
no envelope, separada e pronta pra cumprir sua

É aí que você vai “gastar” todo o seu dinheiro de

função e pra usar aquele desconto pelo pagamento

antemão, alocando-o em todas as categorias (que

à vista. Ou seja, em vez de dividir em 12 parcelas

você definiu de acordo com suas necessidades) e que

futuras, você dividiu em 12 parcelas passadas, que

servirá de guia na hora de você gastar seu dinheiro.

foi colocando no envelope do seguro.

Essa técnica é frequentemente descrita como a técnica

É normal ver essa regra com um certo ceticismo

dos envelopes, em que você coloca uma quantia

e ansiedade, ainda mais se você vai começar seu

específica de dinheiro em cada envelope (categoria)

primeiro ciclo de orçamento faltando pouco tempo

que considera necessário para aquela função. Quando

para esse tipo de gasto, visto que seria preciso

você vai gastar, você “abre o envelope”, vê quanto tem

guardar uma quantia maior num período mais curto

de saldo naquela categoria e toma uma decisão.

de tempo. Mas é uma maneira de já se deixar levar

Fazendo isso você está ativamente dando uma
para

função

pelo método e racionalizar esses gastos, para entrar
no próximo ciclo com

aquele

mais tranquilidade.

dinheiro cumprir. Aí entra
todo tipo de gasto, desde
aluguel,

água,

luz

3. Saiba aceitar as
porradas

e

internet do mês corrente
É

até os presentes de

normal

não

Natal, o seguro do carro,

conseguir seguir o que

o IPVA que só vence ano

você se propôs a orçar

que vem, a viagem que

100% do tempo. Muito

você pretende fazer daqui a uns anos, priorizando

normal. Digamos que você separou menos grana

conforme faça sentido na sua vida e no seu momento

para gasolina esse mês e se propôs a ir de bike pro

financeiro.

trabalho alguns dias, para economizar, mas nesse

2. Reconheça seus gastos reais
Fig. 3: Divida os gastos substanciais (nesse
exemplo é o seguro da minha moto) em parcelas
menores que caibam no seu orçamento

mês choveu todo dia e você foi de carro mais do que
planejou. Era algo fora do seu controle, você fez o
que pôde e tudo bem.
Quando há um gasto excessivo em uma categoria
específica, como nesse exemplo, basta fazer

Em vez de ser pego de surpresa pelo pagamento

ajustes. Se você planejasse ir à praia num feriado

do seguro do carro em janeiro, você divide esse

e uma onda de ar frio baixa as temperaturas pra 7º

tipo de gasto em várias parcelas (digamos, 12

C, você desencana e ajusta seus planos, certo? É o

13
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mesmo princípio. Nesse caso, você libera dinheiro

gastando hoje está na sua conta há pelo menos 30

que enxerga como disponível em outras categorias,

dias, ele envelheceu.

cobre o gasto excessivo e segue o barco. Pronto!

Fig. 4: Meu orçamento me diz que eu gastei a mais
na categoria de Tarifa bancária, mas que eu tenho
uma sobra em Manutenção da casa. Como não
tenho nenhuma manutenção planejada esse mês,
consigo realocar o saldo superavitário de uma

Fig. 5: Gaste o dinheiro ganho há mais tempo

categoria para cobrir a que teve gastos excessivos

4. Envelheça seu dinheiro

14

Essa é uma das regras mais importantes, porque
te ajuda a quebrar o ciclo esperar até que o próximo

Com a ajuda das outras três regras você já vai

salário caia na conta para poder viver. Você para

desenvolver outra visão de como sua grana precisa

de viver de salário em salário e fica com vários

trabalhar. Melhorando seu planejamento, você tende

envelopes recheados esperando para cumprir sua

a gastar menos do que ganha e com o tempo e o

função, se prepara para planejar a próxima viagem

acúmulo dessa sobra mês a mês, vai chegar um

ou seus investimentos, com tranquilidade.

momento em que você vai conseguir custear os

Recapitulando:

gastos do mês corrente com a grana que entrou

Você começa dando uma função pra cada centavo

mês passado. Ou seja, o dinheiro que você está

de dinheiro que entra na sua conta; se prepara pros
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gastos reais, não só pros do mês; se ajusta quando

maneiras de viver melhor, ajustando o que achar

deixa de seguir seu orçamento, independente do

necessário nessa jornada. E tudo bem se você

motivo, persistindo; e finalmente envelhece seu

precisar usar a grana envelhecida e diminuir esse

dinheiro pra ter mais tranquilidade no futuro.

número, é para isso que você andou poupando,

A frequência com que você aplica as regras

afinal de contas.

depende do grau de controle que você quer

Finalmente, recomendo estudar como o aplicativo

ter, mas boa parte do tempo você vai inserir as

funciona e assistir os recursos que os próprios

transações do dia a dia e esperar. Esperar para

desenvolvedores já publicaram para ajudar seus

orçar quando houver alguma entrada, pra enxergar

usuários. Já ajudei várias pessoas a começar dando

seu dinheiro ficando cada vez mais velho. Já bati

curso presencial e via teleconferência, então, não se

os 90 dias no YNAB, ou seja, estava gastando

acanhe e me mande uma mensagem se estiver com

hoje um dinheiro de 3 meses atrás. Hoje estou

alguma dificuldade com ele.

nos 63 dias, mas a meta não é que esse número

Esse artigo fará parte de uma série a ser

seja o maior possível, mas sim que você consiga

publicada no Medium do autor e também será

enxergar seus gastos e suas receitas como

publicada na Metáfrase.

COOBRASTUR Quem não gostaria de sair de férias e já ter garantida a
estadia em hotéis em todo o Brasil e no exterior? É exatamente isto que
a mais nova parceria da ABRATES oferece: um plano que permite você se
programar e escolher diárias em hotéis em vários lugares.

Nossa parceria oferece desconto de 25% na taxa de adesão em todos os planos.
E aí? Vai continuar na caverna ou vai dar uma voltinha e recarregar as baterias?
Acesse o site que criaram especialmente para a nossa parceria: www.abrates.coobrasturconvenios.com.br
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A força da Abrates está em
seus associados!
Uma associação forte é aquela que tem associados
ativos e satisfeitos com os serviços que ela presta.
E, para oferecer cada vez mais vantagens e
benefícios, a Abrates precisa de você!
O processo de associação é simples e rápido,
e quem se associa pode desfrutar de diversas
oportunidades de crescimento pessoal e profissional.
Junte-se aos mais de 600 associadas e associados

Abrates e desfrute de diversos benefícios:

• descontos em ferramentas de tradução diversas
• possibilidade de ingresso no programa de Mentoria Abrates*
• convênios com hotéis em todo o Brasil
• descontos em cursos diversos
• descontos no Congresso Internacional da Abrates e em outros eventos
parceiros
• condições especiais para uso do PayPal
• descontos em seguros, tratamentos de saúde e equipamentos
• facilidades em operações de câmbio
Para saber mais, acesse abrates.com.br. Ou escreva para secretaria@abrates.com.br.

Venha para a Abrates!

* O ingresso no programa de Mentoria “Caminho das Pedras” da Abrates acontece por meio de seleção prévia dos
candidatos. Saiba mais no site da Abrates.
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NA PONTA DA
LÍNGUA: O PAPEL
DO TRADUTOR NA
DUBLAGEM DE JOGOS
Por Paula Ianelli

S

ão meses de dedicação a um projeto. A

lote de arquivos! Já em contato com a equipe, é hora

partir da alegria do convite inicial, começa

de trabalhar em conjunto para alimentar os glossários

a maratona: pesquisar referências sobre

e memórias de tradução do projeto, sempre naquele

jogos parecidos, consultar informações sobre a

esforço constante para garantir o máximo possível

franquia, aprender sobre os personagens, assistir

de padronização terminológica e estilística. Milhares

a vídeos do YouTube para entender questões de

e milhares de palavras depois, sua tradução passa

jogabilidade e destrinchar qualquer material de

pelo revisor, passa pelo gerente de projetos, passa

referência enviado pelo cliente. E chega o primeiro

pelo cliente e… chega ao público! Certo? Não,

17
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errado! Porque, antes, ela ainda passará pelas mãos

camada de complexidade à tarefa, já que sempre

— e bocas — de toda a equipe de dublagem.

precisamos coordenar muito bem as escolhas
terminológicas e estilísticas de cada personagem

Um breve contexto

para conferir coerência ao texto. Aliás, os profissionais

Para começar uma conversa sobre qual é

da área são sempre gamers de carteirinha? Não

nosso papel na dublagem dos jogos, precisamos

necessariamente. Sim, é preciso conhecer bem a

compreender como funciona nossa parte do processo

linguagem do tipo de mídia em questão, mas esse é

de localização, inclusive desbancando alguns mitos

um conhecimento que pode ser desenvolvido de várias

bastante disseminados entre o público e até mesmo

maneiras, seja por meio de estudo ou experiência

entre tradutores de outras áreas.

empírica. Afinal, um tradutor que se preze aceitaria um

Comecemos pelo equívoco mais recorrente que
encontramos: não, nós não traduzimos enquanto

trabalho de odontologia ou mineração sem um bom
conhecimento técnico da área? Provavelmente, não.

jogamos. Durante todo o processo de localização

Acima de tudo, os profissionais de hoje em dia

linguística, o jogo raramente está pronto. Nosso

são tradutores sérios e qualificados que lidam com

material de trabalho é sempre um arquivo de texto, seja

desafios de falta de contexto, prazos apertados, uso

uma planilha de Excel ou um documento de Word. Se

de tecnologias, padronização, descentralização de

tivermos muita sorte, também receberemos uma pasta

tarefas e comunicação com o cliente, muitos dos quais

com arquivos de contextualização do projeto, que

sempre estiveram presentes nessa área específica

podem variar desde um único guia de padronização de

do nosso ofício, principalmente durante seu advento.

estilo a portfólios individuais com detalhes e

Para compreender bem como esse mercado evoluiu

fotos de cada personagem principal que

de forma drástica nas últimas décadas, nada melhor

será traduzido.

que voltar às nossas raízes e descobrir como os

E toda essa empreitada é sempre

primeiros jogos localizados chegaram ao país.

encarada em equipe. Diferentemente
da área editorial, por exemplo, é
raríssimo que um tradutor cuide

de jogos no Brasil?

da localização inteira de um

Com vocês, Olavo Panseri, um grande tradutor,

jogo. Muito pelo contrário. Via

intérprete, linguista e fonoaudiólogo que foi

de regra, trabalhamos em

um dos pioneiros do setor no Brasil, atuando

grupos grandes com vários

como gerente de localização e editor-chefe

tradutores,
e

revisores

da Brasoft, uma das maiores distribuidoras

de

de jogos dos anos 1990, que lançou títulos de

projeto, o que

sucesso como Grim Fandango, Gabriel Knight:

gerentes

confere outra

18

Como foram os primórdios da localização

A Fera Interior, Caesar III e O Coelho Sabido.
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A Brasoft foi responsável por distribuir

o mecanismo do jogo não aceitasse variações,

os maiores jogos da década de 1990

e cabia a nós encontrar uma solução que

no Brasil, e Grim Fandango foi um dos

fizesse sentido em qualquer um dos possíveis

títulos de maior sucesso localizados pela

contextos. A coisa foi tomando forma com o

empresa. Como foi o projeto?

feedback que dávamos à equipe.

Nossa, foi feito a toque de caixa. Entre
tradução e gravação, levamos uns quatro ou

A localização era sempre feita com

cinco meses, mas foi um volume absurdo e

arquivos de texto?

repleto de piadas, rimas e marcas culturais.

Na maioria das vezes. Depois que enviávamos

Foram semanas virando noites ou dormindo

a tradução, eles se viraram para copiar e colar

no escritório para conseguirmos realizar um

cada linha no lugar certo, o que obviamente

lançamento simultâneo. Na época, a Brasoft

gerava vários erros. Em outras ocasiões,

tinha um estúdio de dublagem, e fiz questão

usávamos uma engine própria do jogo e

de acompanhar o processo. Por mais que

tínhamos que digitar a tradução nela vendo as

eu consultasse o gerente de produtos para

janelas do inglês e do português; mas esses

algumas decisões, a liberdade que tivemos

sistemas eram bem frágeis e costumavam

foi quase total. Por exemplo, fui eu quem

dar problema o tempo todo. Quando travava,

teve a ideia de fazer o personagem Manny

acabávamos perdendo dias de trabalho.

Calavera com um sotaque de portunhol, já
que ele tem todo um lado canastrão, e a

Aliás, como funcionava toda essa troca

ambientação do jogo é baseada na cultura

de materiais? Porque a internet não

mexicana. Foi uma decisão arriscada, mas

funcionava tão bem naquela época.

todo mundo adorou esse clima conferido à

Exato, a internet era um terror. Acabávamos

obra. Valeu a pena.

tirando muitas dúvidas por fax após uma
conversa

rápida

por

telefone

e

e-mail.

Havia alguma orientação relacionada à

Qualquer entrega ou alteração era enviada por

parte linguística dos projetos?

upload, mas com uma conexão horrível. Às

Não. Não recebíamos nem um kit de localização

vezes, deixávamos a máquina rodando no final

no início. Quando recebíamos, era algo muito

do expediente e o processo ainda não tinha

rudimentar. Os americanos não faziam ideia

acabado no dia seguinte de manhã. Se o sinal

do que era trabalhar com as línguas latinas e

caía no meio, tínhamos que recomeçar. Para

todas as suas variações de gênero, número

não perder tempo e garantir a entrega, eu já

e sintaxe. Quando tínhamos que lidar com

gravava um CD e enviava por FedEx ao mesmo

variáveis, por exemplo, era bem comum que

tempo. Muitas vezes, o correio chegava antes
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do upload. E os arquivos de dublagem sempre

acostumados

à

dublagem

de

filmes,

iam por CD, porque eram pesados demais.

não entendiam que precisávamos disso
justamente por causa da falta de contexto.

Esse era o maior desafio que vocês

Por isso a Brasoft adquiriu seu próprio

enfrentavam na época?

estúdio, e eu passei a coordenar tudo.

Não, o pior era a falta de contexto. No início,
não sabíamos direito as circunstâncias de

E a Brasoft era responsável pela

cada fala ou quem era o interlocutor. Algumas

distribuição completa, certo?

mensagens eram da interface, outras eram

Sim, o processo era bem centralizado. Eu

falas para dublagem, mas nós não tínhamos

coordenava os tradutores, revisores, testadores,

essas informações. Quando vinha o CD para

consultores técnicos, diagramadores, artistas,

testarmos, entendíamos o que era cada

dubladores,

coisa, víamos onde ia cada fala. Em alguns

profissionais de reprodução dos CDs, todo

casos, tínhamos que regravar uma boa parte

mundo. Viajei várias vezes aos Estados

do conteúdo. Era terrível. Havia uma pressão

Unidos e à Inglaterra para fazer uma última

muito grande para a gente se virar, porque

conferência de qualidade. Eu ia com meu

isso impactava o custo total.

feeling imaginando onde teria mais problemas

representantes

da

gráfica,

para poder consertar tudo em poucas horas

E como era o processo de dublagem?

antes

Era complicado. Nem sempre tínhamos

até pela montagem do produto. Tirando o

acesso aos recursos audiovisuais, dependia

transporte, cabia a mim fazer tudo o que fosse

do jogo. Algumas vezes, recebíamos as

necessário para garantir a chegada dos jogos

cutscenes. Em outras, apenas um diagrama

às prateleiras do Brasil.

do

fechamento.

Era

responsável

mostrando os movimentos da boca da

20

personagem. A partir disso, íamos alterando

Após esse boom de localização para o

essas

nosso país nos anos 1990, passamos

posições

quadro

por

quadro,

palavra por palavra. Era muito artesanal. E

praticamente uma década sem encontrar

ninguém sabia o que era dublar jogos na

jogos em português do Brasil. Por que

época. Quando tentávamos trabalhar com

você acha que isso aconteceu?

os estúdios de dublagem convencionais,

Acho que um grande fator foram os custos.

o processo não fluía porque eles não

Fora as crises que aconteceram nesse

conseguiam atender às especificidades do

meio-tempo. Era preciso atingir um ponto

setor, como deixar algumas frases vagas ou

de equilíbrio, a gente sabia quantos jogos

ambíguas, por exemplo. Alguns diretores,

era necessário vender para a coisa se
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pagar. Esse ponto foi ficando cada vez mais

dublagem e pós-produção. Ter uma visão clara desse

relevante, porque os custos aumentavam.

panorama é primordial para refletirmos sobre nossas

Por outro lado, a pirataria estava comendo

obrigações, e essa prática pode ser ainda mais valiosa

solta. Era inclusive por isso que tentávamos

pelo seguinte motivo: ao adotarmos uma perspectiva

fazer o lançamento simultâneo dos títulos.

holística da localização de jogos, somos capazes de

Se demorasse um mês a mais para sair aqui,

compreender melhor que atitudes e cuidados podemos

os jogos já começavam a aparecer no Largo

tomar para aumentar as chances de que o produto final

da Concórdia. Na minha opinião, o fim da

seja de mais qualidade — o que protege nosso trabalho

Brasoft e esse intervalo durante os anos 2000

e aumenta nosso nível de excelência.

foram devidos a isto: as crises pelas quais
passamos e a disseminação da pirataria.

Para compreender melhor como funciona a
etapa de dublagem, conversei com Ulisses Bezerra,
ator, dublador, diretor de
dublagem

O outro lado da moeda

e

cofundador

da UniDub, o estúdio de
dublagem

responsável

pelos

Shadow

jogos

of

Mordor, The Division, League
of Legends, Horizon: Zero Dawn e Watch Dogs 2, entre
outros. Ulisses chama atenção para uma percepção
errônea importante: assim como nós, os dubladores
não costumam gravar a dublagem vendo as cenas do
jogo, o que aumenta demais o grau de dificuldade do
processo. “Para 90% dos games, a gente não tem a
Hoje em dia, temos um cenário bem diferente para

imagem. É muito mais complicado, porque precisamos

a localização de jogos. Se, por um lado, os avanços

sentir o que é só pelo som. Costumamos receber

tecnológicos facilitaram muitas das tarefas mais

apenas um briefing do assunto do jogo, mas temos que

trabalhosas do passado, por outro, há uma maior

entender todo o contexto daquela parte só pela fala do

descentralização do serviço, o que acarreta a inclusão

personagem no áudio original.”

de cada vez mais indivíduos ao longo do fluxo de

E você acha que nossos prazos são apertados?

trabalho. E nós estamos posicionados bem no meio do

Pois é muito pior para a equipe de dublagem. Quando

processo de produção do conteúdo traduzido: antes

um texto traduzido chega ao estúdio, ele é dividido

dele vem toda a equipe de criação do roteiro, dos

em personagens, e cada profissional é alocado para

personagens e dos conteúdos da obra; depois, dezenas

um determinado número de horas de acordo com o

de profissionais de controle de qualidade, legendagem,

volume de falas. “Para um título grande, temos cerca
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de quatrocentas horas de áudio. O Watch Dogs 2, por

nome lá nos créditos. Ninguém sai ganhando quando

exemplo, foi gravado em duas semanas. Reservamos

isso acontece. Por isso é tão essencial aprendermos

três estúdios e fizemos uma maratona para gravar com

a traduzir especificamente para a dublagem e

cada artista”, conta o diretor de dublagem.

fazermos todo o possível durante o processo de

Essa correria é um dos motivos pelos quais nosso
trabalho precisa chegar à próxima etapa com uma
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tradução para garantir que nosso texto passe pelo
mínimo possível de modificações posteriores.

qualidade altíssima. Além do fato de muitos dubladores

Justamente para evitar esse tipo de conflito,

e diretores de dublagem não falarem inglês, a verdade

Priscila Caiado, tradutora, gerente geral da Keywords

é que eles não costumam ter tempo hábil para ficar

do Brasil, implementa a seguinte estratégia com

modificando as traduções na hora da gravação. “Sem

sua equipe: “Se o diretor acha que algo precisa ser

conhecer direito o jogo, não tem muito como mexer

alterado, ele faz uma versão alternativa, gravando

no texto. O que a gente faz, às vezes, é mudar uma

tanto o que escrevemos quanto o que ele acha

palavra ou outra, porque não cabe na dublagem nem

correto. Quando recebemos as duas versões,

em sonho. Mas tentamos mexer o mínimo possível.

avaliamos se dá para manter nossa tradução ou se

Outra coisa é que, quando mudamos alguma coisa

a sugestão da dublagem ficou melhor”. Com uma

no texto, também precisamos editar as frases que vão

equipe cada vez maior e um volume muito grande

para a legenda para não haver diferença entre os dois

de trabalho, Priscila precisou desenvolver diversas

conteúdos. Isso gera um trabalho adicional. Por isso

estratégias para facilitar a comunicação entre todos

não temos muito tempo de mexer no texto. Temos que

a fim de garantir processos mais ágeis e precisos. No

gravar um volume grande demais.”

momento, ela promove em sua empresa

E o Ulisses acaba de mencionar o primeiro grande

algo raro no mercado: uma interface muito

pecado que podemos cometer ao traduzir para a

estreita entre a equipe de tradução e os

dublagem: não priorizar o tamanho, a sincronia

profissionais da dublagem. Embora isso

e a embocadura das frases. E, sim, nós somos

seja algo que Olavo Panseri costumava

responsáveis por isso! “Nosso áudio é todo picado,

fazer nos projetos da Brasoft, a prática

temos que encaixar a dublagem nas pausas do original.

foi

perdendo

Vamos seguindo a onda de som e, se a tradução vem

força

conforme

longa e não respeita as pausas, acabamos tendo

a

que mudar na hora.” Isso gera duas consequências

de

negativas: retrabalho para a equipe de dublagem e

um

alterações em um trabalho que nós considerávamos

muito

final. E lembram que grande parte dos profissionais

fragmentado

do estúdio não fala inglês? Pois é. Imagine um “com

diversas empresas de diferentes

certeza” seu virando um “absolutamente” com seu

especialidades.

localização
jogos

virou

processo
mais
entre

Mas

ela

coordena

Número 6 • AGOSTO/2017

ambas as equipes justamente para evitar esse tipo

sentido e se sai natural. Em um texto mais duro,

de isolamento. “Uma coisa que sempre odiei quando

sai coisa que ninguém fala. Quanto mais fluida a

a gente não participava da gravação era que a

tradução, melhor. Por isso é tão importante ouvirmos

tradução acabava e a gente não sabia o que estava

o que estamos falando. A cacofonia, por exemplo,

acontecendo. Quando saía o resultado, não dava

é um dos elementos que acabamos detectando

para reconhecer nosso trabalho. Eles mudavam mil

quando fazemos isso”, recomenda Priscila. Aliás,

coisas sem nenhuma necessidade. A gente escrevia

olho vivo no registro escolhido em cada caso:

um personagem de um jeito, com um certo registro,

embora possamos representar com um general do

com peculiaridades, e eles simplesmente mudavam

início do século passado ou uma monarca europeia,

o tom do personagem sem nem avisar a tradução.”

muitos dos personagens que traduzimos são gente

A gerente geral acrescenta que muitas alterações

como a gente, e há mais flexibilidade na linguagem

são, sim, necessárias e bem-vindas, como ajustes

da localização de jogos. Amadas pelos fãs por

de concordância de gênero e número, por exemplo,

apresentarem uma representação muito mais fiel à

mas foi por meio dessa interação que ela conseguiu

realidade, essas traduções costumam não só conter

minimizar o número de trocas desnecessárias feitas

palavrões e expressões de um registro equivalente

após o fim do nosso trabalho.

ao do conteúdo original — o que ainda é exceção

A segunda grande reclamação dos estúdios de

nas legendas e dublagens para a TV aberta —, mas

dublagem é muito clara: falta de naturalidade nos

também aceitar uma expressão mais coloquial que

textos traduzidos. Sabe o famoso tradutorês ? Ele

represente como nós falamos na vida real. “É diálogo,

mesmo. E, claro, isso não é uma exclusividade da

é para gravar. Tem que escrever exatamente como

localização de jogos, mas algo que assola todo o

a gente fala. Não adianta colocar um ‘está’, porque,

nosso mercado. Não é raro encontrarmos livros,

se estiver escrito ‘está’, o dublador vai falar ‘está’,

legendas ou materiais com frases que claramente

mas ele nunca diria isso normalmente. É diferente

mantêm a sintaxe ou o universo da língua de

de legenda. No texto coloquial, a gente faz o que

partida, sem recriar o conteúdo de uma forma que

for para ficar o mais natural possível. Recentemente,

seja natural para um falante nativo do português.

traduzimos um jogo inteirinho para dublagem, mas

Ao depararmos com isso, o que esperamos que

ele acabou sendo só legendado. As legendas estão

o estúdio de dublagem faça? Por um lado, se

lá, superinformais, e eu acho que mesmo assim

ele reescrever a frase, corremos o risco de

ficou ótimo. Acho que esse tipo de produto aceita

adicionar algum erro ou imprecisão. Por outro,

isso”, reflete Priscila.

se ele não recriar, o jogo pecará no quesito da

Aliás

, quer mais uma dica rápida nessa área?

verossimilhança, o que, sim, tem um impacto na

Após traduzir frases que tenham um tamanho

experiência do público com a obra. “Leia o que

adequado, se encaixem na boca dos personagens e

você está escrevendo em voz alta para ver se faz

sejam naturais, evite repetições excessivas, tanto nos

23

Metáfrase – REVISTA DA ABRATES

estilos quanto nas escolhas terminológicas. Ulisses

costuma ser com as agências de localização ou os

conta que é muito comum receber localizações

clientes finais, não diretamente conosco. Mesmo

em que todos os personagens falam da mesma

sendo esse o nosso caso, ainda há medidas que

forma, sempre com frases iguais. “Um engenheiro

podemos tomar para potencializar nossas chances

fala: ‘Vá para a direita’, e todos os personagens

de melhorar o resultado final. Por exemplo: que tal

acabam falando a mesma coisa. Mas podia ser ‘À

incluir comentários, explicações e links em alguns

direita!’, ‘Ali!’, ‘Vire à direita!’. Fica uma repetição

trechos da sua tradução? Sem exageros, claro. Mas,

muito chata para o
público. A mesma
coisa acontece com
os

palavrões,

por

exemplo. Pode haver
muito mais variação”,
recomenda. Também
fica a reflexão sobre
o quanto isso pode
ser decorrente de um
uso ruim das TMs ou
mesmo das políticas
de não remuneração por repetições praticadas

sempre que necessário, explique a toda a equipe por

pelos clientes, um assunto que podemos explorar

que você tomou uma determinada decisão. Se você

muito mais a fundo em uma próxima oportunidade.

for um gerente de projetos e houver essa abertura,

Por fim, a cerejinha do bolo: comunicação

passe seus contatos ao diretor de dublagem e se

constante entre todas as equipes. Essa é outra

coloque à disposição para responder qualquer

prática que se perdeu um pouco desde os tempos

dúvida rápida que eles tenham durante as sessões;

da Brasoft, em que um gerente de localização

uma atitude simples que pode valer ouro.

coordenava
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todas

as

equipes

e

garantia

a

Outra possibilidade é já entregar um guia de

qualidade da localização em todos os processos.

pronúncia de todos os nomes dos personagens

E não estou falando do contato constante entre

e locais justamente para evitar uma falta de

tradutores, revisores e gerentes de projeto, mas

padronização durante a etapa da dublagem. “Às

entre nós e as equipes de dublagem. “Mas eu sou

vezes, temos que entregar 120 horas em três dias

só uma tradutora, não tenho acesso à equipe de

de produção, e ninguém da equipe de dublagem

dublagem”, pensa você. Ok, não tem problema,

entende o que está acontecendo por causa da

sabemos que o contato dos estúdios de dublagem

falta de contexto. Além disso, chegamos a ter 160
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dubladores diferentes em um jogo grande, e é

Lição de casa

comum que muitos deles mencionem o personagem

Se você trabalha com a localização de jogos, as

principal, por exemplo. Aí, um cara fala ‘Zé’; o

etapas que acontecem antes e depois da sua parte

outro, ‘José’; e o outro, ‘Jô’. E não é culpa nossa,

têm tudo a ver com você. De que adianta fazer um

porque vem da tradução assim, mas também

trabalho primoroso se seus colegas não produzirem

percebemos que a tradução também não estava

a mesma excelência? Se o cliente não contratar

tão envolvida com esses detalhes. Falta esse

testers? Se a dublagem do jogo for ruim? Cada uma

cuidado”, pondera Ulisses. Se é do nosso interesse

dessas etapas tem um impacto direto no resultado

produzir uma localização melhor, essa pode ser uma

final: a experiência do nosso público. Por isso,

informação valiosa para nosso dia a dia. Tal prática

lembre-se das dicas acima. Aprender a traduzir para

foi implementada por Priscila logo que assumiu o

dublagem, escrever com naturalidade e manter um

comando da equipe: “A primeira coisa que fiz na

canal de comunicação constante com as outras

minha empresa foi promover integração. Temos um

partes envolvidas no processo fará toda a diferença.

monte de salas de bate-papo para o pessoal se

Nesse mercado cada vez mais profissionalizado,

falar. O que eu via em alguns gerentes de projeto

sabemos que os grandes desenvolvedores procuram

antigamente era o medo de pedir qualquer coisa

parceiros que tenham esses cuidados e se importem

para o cliente. E não pode, tem que pedir mesmo,

de verdade com os resultados. Vá por mim: vale a

tem que perguntar, porque é só com esse tipo de

pena. Seus clientes, seus colegas e seu público

parceria que o trabalho fica bom de verdade”.

agradecem.
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Vim, Vi e Cresci – A
perspectiva de uma
mentorada do VIII
Congresso da ABRATES
Por Janaína Ribeiro

26

erta de que há mais coisas entre o céu e

C

Os temas da abertura abriam campo para longas

Terra do que sonha a nossa vã filosofia,

reflexões, mas a palestra me surpreendeu por outros

me preparei para o VIII Congresso da

motivos: ela levou o foco ao centro do ser, à postura

Abrates como quem se prepara para um espetáculo.

do tradutor e do intérprete, ao nosso papel como

Afinal, a abertura já nos brindava com as palavras

facilitadores nos processos de paz e, principalmente,

de Leandro Karnal, grande filósofo e professor. O

colocou sob os holofotes a questão da ética. Tanto

que mais havia para se conhecer quando o assunto

que a expressão passou a ecoar pelos corredores

é tradução e cultura? Junto com a expectativa de

e pelas salas do congresso nos dias seguintes.

encontrar pessoalmente a minha mentora, depois de

Parece que o termo nos levou a uma avaliação mais

meses de conversas, eu no Brasil, ela na Alemanha,

íntima. Afinal, a bendita ética ainda é um valor, não

não me faltaram motivos para ir ao evento.

percamos as esperanças no que é correto.
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A fala inicial também me fez pensar que não há

a sentir orgulho de ser humana em um mundo tão

limites para o conhecimento e o crescimento quando

informatizado. Mas, o mais importante, além de todas

a intenção fundamental é a de ser, além de um

as dicas práticas que recebi e anotei avidamente,

profissional melhor, uma pessoa que aprende com

foi conhecer as pessoas e perceber como cada

os erros e busca sempre a superação dos próprios

profissional se destaca por características muito

limites. Ser uma pessoa melhor, mais íntegra e

próprias: modelos de profissionalismo em que posso

mais verdadeira é o que nos torna profissionais

me espelhar, porém, acima de tudo, seres humanos

mais conscientes, mais autênticos com relação às

que me cativaram muito mais pelo amor e a entrega

nossas capacidades e às nossas relações. Ouvir

com que fazem o que fazem. Senti isso na palestra

que nunca se sabe o bastante, que nunca é possível

da Melissa Mann, do Ulisses Carvalho, da Isa Mara

parar de aprender em um mundo tão dinâmico, não

Lando, só para citar alguns. Eles inspiram por

é novidade, ainda assim vale sempre ser lembrado.

serem referência em seu trabalho e colocarem um

Com esse espírito, embarquei na viagem e aqui

toque tão individual naquilo que fazem. Para mim, a

apresento alguns pensamentos.

palestra da Isa Mara sobre tradução para o mercado
de finanças foi, acima de tudo, uma lição de amor
pelos idiomas. E com todos eles aprendi que é
fundamental conhecermos as regras, mas temos
que saber a hora de saltar para fora do quadrado.
Com um viés crítico, observei um setor ainda um
pouco desvalorizado (com o perdão da palavra) que
impõe a maior quantidade de horas de trabalho por
dia ao tradutor pelo menor preço, comprometendo
tanto sua qualidade de vida quanto a qualidade
do seu trabalho. Pude perceber, na afirmação

A mentorada, Janaína, e sua mentora, Bete Koeninger

de representantes de agências, a dificuldade de
cumprir prazos, e como a busca por profissionais

O

conhecimento

a

que

tive

acesso

foi

competentes é uma tarefa constante. Fiquei com

determinante para minhas futuras escolhas. As

a impressão, após ouvir as palavras de Laura

orientações profissionais foram indispensáveis para

Folgueira, de que “se você é excelente, muito legal

mim como profissional em formação. Ter contato

e entrega seus trabalhos no prazo, ou ao menos

com representantes de agências e conhecer certos

duas das opções acima”, você é basicamente o

“truques” nos coloca um passo à frente. O contato

sal da terra para o mercado de tradução. Portanto,

com ícones da profissão, as conquistas de muitos,

devemos nos dar o devido valor. Voltei para casa

as inseguranças e dúvidas de outros me ajudaram

com um novo olhar sobre essa questão, no sentido
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do valor que damos àquilo que fazemos, e isso

com ele. Conheci pessoas e criei relações,

se traduz em preço. O que estamos dispostos a

entendendo do network um pouco mais na prática.

sacrificar é um questionamento que devemos nos

As poucas horas que passei com a minha mentora,

fazer. Precisamos colocar na conta o alto grau

que conheci através do Programa de Mentoria da

de concentração, comprometimento, formação e

Abrates, valeram o esforço da viagem, pois, no fim

treinamento necessários.

das contas, o mais importante são as relações que

Essas questões também me fizeram ampliar

estabelecemos. Gostaria de deixar, enfim, como

a percepção sobre os limites dentro de minha

associada e mentorada, o meu agradecimento a

casa, já que trabalho em um home-office. Afinal,

todos os profissionais envolvidos na organização

a configuração dos sonhos, se não for bem

desse

organizada, pode se tornar, no mínimo, uma

importância do mais importante congresso na

bagunça, e no máximo um pesadelo de ineficiência

área de tradução e interpretação no Brasil, assim

e falta de profissionalismo.

como prestígio de todos os profissionais que

evento.

Recomendo

e

reconheço

Por fim, retorno renovada, com brilho nos olhos

estiveram lá presentes, demonstrando interesse

e muita vontade de seguir adiante, com a

em crescer e se abrir para as possibilidades

determinação para me tornar uma profissional

imensas que nos oferece o mundo da tradução e

cada vez mais completa. Tenho uma visão mais

da cultura. Me despeço feliz por fazer parte dessa

realista do setor e de como eu posso me relacionar

história de sucesso.

Não espere mais, desenvolva seu site em 15 dias!
Associados da ABRATES tem 17% de desconto no serviço de
desenvolvimento de sites com a Econectar.
Visite o site: www.econectar.com.br
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programa de
MENTORIA

caminho das pedras

COMO FUNCIONA O PROGRAMA
DE MENTORIA DA ABRATES?
Objetivo do programa e pré-requisitos

O programa tem por objetivo orientar profissionais com até dois anos de experiência ou
estudantes do último ano dos cursos de Tradução, Interpretação ou Letras, sobre aspectos
práticos do mercado, durante um período de seis meses, por um mínimo de doze horas no total.
Criado a partir de programas semelhantes pelo mundo, o “Caminho das Pedras” veio para
atender a antiga demanda do ofício, onde várias perguntas ficaram muito tempo sem resposta
e muitos levaram um bom tempo até entender certas nuanças profissionais.

Como ingressar no programa

A admissão se dá por processo seletivo, com ficha de inscrição, pedidos de dados dos
candidatos, além de redação. Lembrando que é obrigatório que os candidatos sejam
associados da ABRATES, estejam com suas obrigações em dia e não tenham experiência
profissional superior a dois anos.
As fichas serão analisadas pelo Comitê de Coordenação da Mentoria, e os pares são formados
mediante o aceite dos mentores disponíveis. O programa é o resultado do esforço dos diversos
profissionais altamente experientes nas áreas de tradução e/ou de interpretação, que estão
sempre dispostos a ajudar no que for possível para o aprimoramento daqueles que desejam
abraçar a profissão.
Se você se encaixa nos pré-requisitos de admissão, associe-se à ABRATES e inscreva-se para a
seleção do Programa de Mentoria “Caminho das Pedras”.
Acompanhe nas redes sociais:
facebook.com/mentoriaAbrates
Twitter: @AbratesMentoria
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BITS

BITS
Segurança de dados
Por Sidney Barros Jr.
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emos produzido cada vez mais arquivos

T

Fica cada vez mais evidente a necessidade de

e muito conteúdo ao longo dos anos.

implantação de algum tipo de proteção por senha

O aumento no número de arquivos é

forte. Os profissionais de tradução costumam

exponencial. Uma estimativa falava na criação de

conhecer bem essa necessidade, quando os

cerca de 2,5 quintilhões de bytes de dados por dia.

famosos NDAs (contratos de confidencialidade)

Isso em 2015! São dados de toda a sorte, mesmo

apontam que a guarda dos arquivos deve ser

aqueles usados em vazamentos conhecidos, como

segura. Além disso, ainda é preciso manter

os do site Wikileaks ou dados sequestrados nos

seguros os sites e/ou plataformas onde esses

episódios de ransomware.

dados e arquivos estão armazenados, sempre em
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função do risco de invasão ou de vazamento de

de oito caracteres e incluirmos símbolos, temos,

senhas (vide casos recentes envolvendo Dropbox,

por exemplo: !67Dz20@, o medidor de força

Yahoo, Cloudflare, LinkedIn e Tumblr, entre outros

mostrará que a senha tem 100% de força e vista

serviços). Por isso, trouxemos algumas dicas para

como muito forte. Essa é apenas uma sugestão,

ajudar nessa tarefa.

mas, como dito acima, há programas e extensões

Você sabia que os romanos usavam senhas?

para navegadores que, além de gerenciar senhas,

E, em Hamlet, Bernardo prova a sua fidelidade

necessitando apenas de senha única (senha

ao rei da Dinamarca dizendo “Longa vida ao rei”.

mestra) para abrir a própria extensão, ainda gera

Sim, senhas e códigos de acesso fazem parte da

senhas fortes, como 6kW28#T25q (tida como

história humana.

100% eficiente e muito forte).

A forma mais usada para proteção de arquivos

Um outro método, já muito utilizado, é a criação

se dá por meio de senhas. No entanto, essas têm

de um arquivo compactado (zip, rar, arj etc.) e a

se mostrado cada vez mais fracas e repetidas. De

aplicação neste arquivo de uma senha forte, o que

tempos em tempos, serviços sérios publicam as

permitirá a visualização de seu conteúdo, ou seja,

principais usadas por aí. “GOD”, “DEUS”, “123456”,

os arquivos protegidos. Há, ainda, sistemas de

“654321”, datas de aniversário/casamento/namoro,

criptografia, mas exigem mais estudo e análise. Não

enfim, números e nomes conhecidos são as mais

é algo exatamente fácil.

usadas e repetidas.
De forma geral, programas ou extensões de

Mais segurança de dados

gerenciamento de senhas e sites podem ajudar

Ainda sobre segurança de arquivos, não é

a criar senhas fortes. E o que seria senha forte?

de hoje que se ouve falar de roubo de currículos

Vamos imaginar que sua principal senha (e que

alheios, quando esses são republicados com

costumeiramente é usada em quase todos os

outros nomes ou mesmo em perfis falsos

serviços – o que por si só não é recomendado) seja:

com o nome dos verdadeiros donos naqueles

201267 (aqui, uma data de aniversário).

documentos,

Um medidor de “força de senha” indica que
essa senha tem apenas 12% de força e, por

porém

com

dados

alheios,

principalmente os meios de contato. Isso é antigo,
comum e muito grave.

isso, é considerada muito fraca. Mas, mudando

Uma forma de reduzir ou mesmo rastrear um

um pouco os elementos desse número, ainda

currículo ou outro texto de sua criação, evitando

mantendo a ideia de data de aniversário, teríamos

casos de apropriação indevida, é por meio do

algo como: 67Dz20, onde 67 é o ano, Dz (com D

uso de marca d’água. Um currículo feito em

maiúsculo e z minúsculo) indica dezembro e 20,

documento de texto, como doc, docx etc., pode

o dia. Há um salto na força da senha para 60%,

ganhar uma marca d’agua, função presente,

e agora é considerada forte. Se couber senha

por exemplo, no Word. Design > Marca d’água.
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Basta configurar o texto e o estilo desejados, em

Atualização para o Windows 10S

seguida aplicando-os ao documento. Uma vez

Temos tido informações de usuários que

feito isso, para deixar o currículo, digamos, mais

atualizaram sua cópia do Windows 10 para o

seguro, basta imprimir ou salvar como PDF. A

Windows 10S e não conseguiram mais iniciar

marca d’água irá junto com o texto. Veja bem, não

corretamente

é impossível remover a tal marca, mas certamente

o computador trava com uma tela preta. Em

dá trabalho, e os scammers não querem ter o

primeiro lugar: leiam e sigam as instruções da

trabalho de fazê-lo.

Microsoft, pois há a necessidade de mudanças

O

mesmo

vale

para

fotos

computadores.

Em

geral,

perfis

nas configurações de privacidade para que a

profissionais. Nada o impede de inserir a foto em

atualização ocorra sem problemas. Outro detalhe

um documento de texto, aplicar a marca sobre

a ser considerado é: alterar o sistema agora seria

a foto, exportar como PDF e, depois, recortar

realmente uma sábia decisão? Quem sabe aguardar

com um programa qualquer de edição de texto.

por mais tempo e ver os comentários feitos, a

A foto terá a marca e poderá ser publicada e

experiência de quem seguiu com a alteração do

rastreada. Caso encontre documentos seus por

sistema, os problemas e soluções, analisar guias e

aí, será possível rastrear e saber de qual serviço

troubleshootings. #JustSaying

o documento ou foto foi subtraído.

em

seus

Esperamos que tenham gostado. Até mais.

Condições especiais com o PayPal
Unindo esforços com uma associada, nossa equipe
conseguiu uma incrível parceria com o PAYPAL.
Clique aqui para ver todos os benefícios exclusivos,
conquistados para os associados da ABRATES.
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A ISO 17100,
essa ilustre
desconhecida
Por Ricardo Souza

um tema que sempre gera discussões

A

norteados

calorosas quando é abordado, e não só

profissionais

(como

aqui no Brasil. Há tempos tradutores de países onde

engenheiros),

cuja

nossa atividade não é objeto de legislação específica

semelhança de fato com o ofício tradutório. Nem

debatem a necessidade de um conjunto de normas

todos os tradutores, ao defenderem seus pontos

que qualifiquem o tradutor profissional, delimitem sua

de vista, recorrem a argumentos amparados por

atuação e restrinjam os requisitos para sua contratação.

fontes que tratem da tradução como um serviço

normatização da profissão de tradutor é

Esses

debates,
por

contudo,

são

comparações
médicos,
atividade

geralmente

com

outros

advogados
guarda

e

pouca
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especializado prestado por um profissional com

sucessora da Norma Europeia EN 15038 (de 2006)

características específicas.

como referência para critérios da prestação de

A norma ISO 17100, que estabelece parâmetros

serviços de tradução. O fato de a ISO 17100 substituir

para a tradução como serviço e processo e

uma norma europeia já chama a atenção. Amplamente

estipula qualificações de tradutores contratáveis

reconhecida

por empresas certificadas pela norma, é uma

prestadores de serviços de tradução mundo afora, a

dessas fontes. Embora esteja em circulação como

EN 15038 era, não obstante, uma norma europeia, o

minuta desde 2014 e em forma oficial desde 2015,

que de alguma forma restringia a atenção dispensada

seu texto continua amplamente ignorado entre

a ela por outros mercados que não fossem o europeu.

nós, tradutores profissionais. Enquanto isso, sua

Agora temos uma norma ISO internacional para a

adoção como padrão internacional vem sendo

tradução, com todas as atenções e expectativas de

examinada em todo o mundo há tempos por outras

certificação de qualidade que esse tipo de norma atrai.

partes interessadas no mercado de traduções,

Seu texto consiste em um documento principal com

notadamente as empresas e agências de tradução,

seis anexos que dispõem sobre aspectos da tradução

ou LSP (Language Service Providers).

como um conjunto de processos, cobrindo desde

como

um

parâmetro

geral

pelos

Obviamente, a ISO 17100 não é uma lei, e a

especificações para a contratação de profissionais

adesão a ela é facultativa. Entretanto, seus princípios

tradutores até o uso de tecnologias de tradução e a

deveriam ser conhecidos por todos os tradutores, pois,

implementação de formulários e relatórios de controle

mesmo que não regulamentem, no sentido jurídico, a

de qualidade. Bem resumidamente, a norma:

profissão de tradutor e seu exercício, eles regulam a

−

define a tradução, no âmbito de um projeto,

prestação do serviço de tradução por parte das LSPs

como uma atividade que envolve processos

certificadas e, por conseguinte, as características dos

com necessidades específicas de atenção.

profissionais tradutores que essas prestadoras de

É feita uma distinção entre as diferentes

serviços linguísticos poderiam contratar.

fases de um projeto de tradução, como
a pré-produção e a pós-produção, com

Vamos dar uma olhada, então, nas possíveis
implicações dessa norma não somente para as

uma descrição detalhada das atividades

políticas de contratação de profissionais e de

comtempladas pelas fases individualmente;

serviços de tradução pelas LSPs e por nossos

−

apresenta uma lista de quarenta e dois

clientes diretos, mas também para a atividade do

termos e definições de diferentes conceitos

tradutor profissional como a conhecemos hoje.

de serviços de tradução, além de um
fluxograma deles;

A ISO 17100 em linhas gerais
Publicada em 1o de maio de 2015, a norma
internacional ISO 17100:2015 (seu nome oficial) é
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−

destaca a tecnologia como parte integrante
dos processos de tradução em termos de
produção e controle, além de considerar
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−

ferramentas e sistemas de TI em geral como

certificação e para seus fornecedores e prestadores

meios de apoio ao processo de tradução.

de serviços em geral. Com esse fim, a lista de bons

Segundo a norma, LSPs, tradutores e

motivos para que qualquer organização busque uma

revisores devem contar com conhecimentos

certificação ISO, preparada pelo Chris Anderson, do

e recursos tecnológicos necessários para

Bizmanualz (https://is.gd/ikCJS4), serve de referência

a conclusão das tarefas que um projeto de

para que cada um de nós, tradutores, monte sua

tradução exige;

própria lista de bons motivos para prestarmos atenção

diferencia os variados tipos de revisão, sendo:

ao texto da ISO 17100. Sugiro quatro:











conferência — uma verificação geral

1. Atendimento de requisitos dos clientes: uma

feita pelo tradutor antes de entregar

certificação ISO indica que a organização

a tradução;

certificada somente recorrerá a prestadores

revisão — etapa obrigatória, incluindo

de serviços (ou seja, tradutores) se estes

uma comparação bilíngue entre

atenderem às exigências da respectiva norma

original e tradução;

de certificação ISO. Com isso, todos os

análise — revisão monolíngue da

clientes do setor atendido pela organização

tradução, feita por um especialista;

poderão contar com parâmetros definidos

revisão gráfica — revisão final da

de análise da qualidade dos processos do

tradução ou do projeto de tradução

serviço oferecido pela organização enquanto

antes da remessa a quem a demandou;

a certificação da organização permanecer

verificação final — feita pelo

válida. A adoção de uma norma ISO permite,

gerente do projeto, que averigua se

então, que sejam estabelecidas diretrizes

todas as especificações do projeto

claras, em termos de qualidade de processo,

foram atendidas.

para tratativas entre a organização certificada,

Especificamente sobre o gerente do projeto

seus prestadores de serviço e seus clientes

de tradução, a ISO 17100 o coloca como

finais. Daí para a construção de relações

responsável por todos os aspectos do processo

profissionais e comerciais mais sólidas e

de tradução, cuidando para que tudo transcorra

duradouras é um pulo.

conforme determinado.

2. Redução de ruídos na comunicação:
a adesão a uma norma ISO exige que

A importância de uma certificação ISO

processos sejam descritos e identificados

Para falarmos das implicações específicas da

conforme parâmetros explícitos, cuja

adoção da ISO 17100 no setor de serviços de tradução,

finalidade é incrementar a gestão e o

é preciso pensar no que a adesão a uma certificação

controle desses processos. Assim, qualquer

ISO representa para organizações que busquem a

comunicação que gire em torno do assunto
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qualidade fica mais clara e menos sujeita a

isso, ela se torna um item de marketing que,

ruídos normalmente introduzidos por noções

por sua vez, tende a gerar entre os próprios

subjetivas daquilo que seria uma “boa

clientes uma busca pela parametrização dos

tradução” ou um “bom tradutor”.

processos de suas traduções conforme as

3. Maior satisfação do cliente: é consequência
direta do item anterior. Se pensarmos a
qualidade em termos de atendimento de

condições da norma ISO que a organização
usou para balizar seus serviços.
É claro que os quatro itens que sugeri não

requisitos e adequação ao uso, como querem

cobrem, de forma nenhuma, todos os aspectos

Philip Crosby e Joseph Natura (mencionados

da adoção de parâmetros ISO de qualidade. São

pelo Chris em outro artigo, encontrado em

apenas alguns pontos que, acredito, são mais

https://is.gd/xYy3x9), a referência a uma norma

sensíveis em nossa atividade tradutória de todos

ISO garante que expectativas geradas em

os dias e nas conversações com nossos clientes

torno de parâmetros de qualidade possam

de forma geral.

ser objetivamente atendidas, substituindo
reclamações subjetivas como “não gostei”
(que tradutor nuca ouviu isso?) por afirmações

Há controvérsias sobre a natureza e o alcance

objetivas do tipo “não atende os requisitos”. Os

do seu teor. Por exemplo, a respeitável Moravia, cujo

potenciais benefícios dessa substituição para

blogue é uma fonte valiosa de informações sobre

o relacionamento entre prestador de serviços e

o setor de traduções, faz ressalvas quanto à ISO

cliente são enormes, pois transforma “erros” em

17100 estipular, de fato, requisitos ou métricas de

incoerências corrigíveis e queixas lamuriosas

qualidade. Seu artigo “ISO 17100: 10 Questions about

em feedbacks de fato, com toda a capacidade

the New Translation Services Standard, Answered”

que têm de transformar pontos de atrito

(https://is.gd/7jgmRU), postado por Libor Safar, diz o

em bases para a construção de um círculo

seguinte no item 4, que está originalmente em inglês

virtuoso de qualidade e uma convivência

e traduzi assim:

profissional norteada por princípios claros de

A ISO 17100 busca definir requisitos ou

confiabilidade.

métricas de qualidade? Não. A ISO 17100 é

4. Geração de mais receitas e negócios
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A ISO 17100 é uma unanimidade?

uma norma de processo e lida principalmente

com novos clientes: ao anunciar que seus

com o processo de tradução em si, incluindo

processos receberam uma certificação ISO,

atividades de pré-edição e pós-edição. Ela

a organização atrai não apenas a atenção

não pretende definir requisitos ou métricas de

de clientes que já estão alertas para as

qualidade, mas estabelece condições de obter

exigências da norma, mas também de outros

a qualidade através de etapas definidas do

clientes que antes a desconheciam. Com

processo de tradução.
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Discordo em termos. De fato, a norma não diz o

E o tradutor, como fica?

que é qualidade. Nem deveria. Afinal, a qualidade

Para o tradutor comum (ou seja, eu e a maioria de

é igual à beleza, está nos olhos de quem a vê.

vocês que me leem), o ponto mais controverso da

Contudo, vejamos o que diz a introdução da norma,

ISO 17100 é certamente seu item 3.1.4, que define

traduzida por mim (o grifo é meu):

as qualificações exigidas de um tradutor para que

Esta Norma Internacional especifica requisitos

trabalhe com uma organização certificada pela ISO

para todos os aspectos do processo de

17100. Novamente, a tradução é minha:

tradução que afetam diretamente a qualidade

3.1.4 Qualificações do tradutor

e a apresentação de serviços de tradução. Ela

A prestadora de serviços de tradução

inclui disposições voltadas para prestadores

determinará as qualificações do tradutor a

de serviços de tradução (TSP) referentes à

prestar serviços consoantes a esta Norma

gestão de processos fundamentais, requisitos

Internacional através de documentos

mínimos

comprovando que o tradutor pode atender

de

qualificação,

disponibilidade

e gestão de recursos, e outras medidas

pelo menos um dos seguintes critérios:

necessárias para a prestação de um serviço

a) formação universitária em tradução reco-

de tradução de qualidade.
Assim, ao propor parâmetros para processos

nhecida de instituição de nível superior;
b) formação universitária em qualquer

de tradução, revisão de texto, análise e revisão

outra área de instituição de nível

gráfica e ao definir quais tradutores seriam

superior, mais dois anos de

considerados aptos, o que a norma faz, de fato,

experiência profissional em tradução

é definir referências para que o prestador de

em tempo integral;

serviços seja capaz de entender as necessidades
de qualidade do cliente e entregar um produto final

c) cinco anos de experiência profissional
em tradução em tempo integral.

que possa satisfazer as necessidades objetivas
do cliente. Dito isto, não fica difícil entender que

NOTA 1: em alguns países, as formações

qualquer métrica específica para projetos de

universitárias em tradução podem ser

tradução específicos decorrerá naturalmente do

mencionadas por diferentes nomes,

atendimento às condições prévias de processo

como estudos linguísticos ou estudos da

que a norma prevê. A bem da verdade, o que vejo

linguagem. Se o curso incluir treinamento

nas críticas à norma é uma defesa de interesses

em tradução, será considerado equivalente

de atividades e entidades a que os críticos se

a uma qualificação em tradução.

relacionam em detrimento de transformações que
a natureza geral da norma poderia introduzir. Isso,

NOTA 2: considerando que a palavra

cada um de nós pode conferir.

“formação” pode ter diferentes aplicações
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em diferentes jurisdições educacionais,

17100 (eu reconheço) uma tendência de mercado

esta Norma Internacional a considera como

em direção ao tradutor formalmente qualificado para

inclusiva no primeiro nível de graduação

exercer seu ofício deveria estar se preparando para

acadêmica concedido por instituição

lidar com essa realidade.

reconhecida de nível superior.

No final das contas...
O site da revista The Economist publicou, em maio

NOTA 3: por experiência profissional em

deste ano, um artigo intitulado “Why translators have

tempo integral entende-se tempo integral

the blues” (https://is.gd/xTBv1r) sobre o “aperto” a

ou equivalente.

que os tradutores estão sendo submetidos em função
de mudanças nas formas como as traduções são

38

Para algumas organizações envolvidas com

processadas e negociadas no mercado. Por outro

serviços de tradução, isso não chega a ser novidade,

lado, é cada vez maior o número de empresas que

por já dependerem de políticas institucionais

recorrem às certificações como forma de comprovar

ou mesmo legais que exigem tradutores com

que podem oferecer qualidade aos seus clientes. Se

qualificações

menos,

esses movimentos forem vistos como um todo, o que

certificados por alguma associação profissional.

se desenha é um cenário, formalizado pela ISO 17100,

Entretanto, em um setor cujos principais recursos

em que a exigência de tradutores com qualificações

disponíveis de forma geral (isto é, nós, tradutores)

atestadas em tradução, seja através de cursos

apresentam uma flagrante desigualdade em termos

universitários de tradução ou certificações formais

de formação tradutória, é natural que tenha surgido

de experiência, será algo cada vez mais presente na

muita discussão. Houve, inclusive, um subcomitê

vida de quem traduz por ofício. Somando-se à mistura

do Comitê Técnico 37 da ISO (responsável por

a necessidade cada vez mais urgente de o tradutor

normas de tradução), organizado exclusivamente

entender de fato o que são e o que representam as

para estudar uma proposta de remoção das três

tecnologias da tradução, que a própria ISO 17100

notas explicativas do item, solicitada por algumas

aborda, vemos se formando no horizonte tradutório

entidades que compõem a ISO. Essa proposta, que

o que poderíamos chamar de uma “tempestade

previa uma simples remoção das notas, foi recusada

perfeita” para o tradutor profissional que insistir em

por ser considerada prejudicial para os interesses

não prestar atenção no soprar dos ventos.

semelhantes

ou,

pelo

dos tradutores como um todo, uma vez que deixariam

A propósito, falando especificamente sobre

as exigências sujeitas a interpretações ditadas por

tecnologias de tradução, a edição da novíssima ISO

condições de realidades locais. Ao que tudo indica,

18587:2017 (sim, tem outra!) é algo que trará

é uma discussão que ainda tomará algum tempo,

relâmpagos e trovões para uns, e ventos auspiciosos

e as notas permanecem e continuam válidas. Com

para outros, nos mares da tradução. Mas isso é

isso, quem quer que reconheça no texto da ISO

pretexto para outro papo mais adiante.

Abrates COINVIDA
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Do texto antigo ao
contemporâneo:
inquietações de um
tradutor situado
Por Maurício Santana Dias

U

ma das dicotomias clássicas e mais

modernizadora. Como todo ato de interpretação, a

persistentes dos Estudos da Tradução tem

tradução se dá sempre no tempo do leitor-tradutor

como pressuposto a necessidade de se

e, nesse sentido, será sempre uma atualização do

fazer uma escolha (ou de ao menos imprimir uma

texto de partida, independentemente das escolhas

maior ênfase) entre uma abordagem arcaizante ou

implicadas no ato tradutório.
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Dito isso, não se pode pensar a tradução de textos,

Mas quando se trata de um texto, digamos, do

sejam eles antigos ou contemporâneos, sem que se

Renascimento, como O príncipe de Maquiavel, o

tome o tradutor como um sujeito situado no tempo, ou

tradutor muitas vezes se vê diante de um (a meu

melhor, num entretempo.

ver falso) dilema: a) mantenho em meu texto, na
medida do possível, a sintaxe, o léxico, as marcas

Mas o que seria esse entretempo do tradutor?
Gostaria de partir de uma formulação lapidar de

ou b) adapto para a língua do português brasileiro

Paulo Henriques Britto que me agrada muito e que

atual, muitas vezes em nome de uma maior

diz mais ou menos o seguinte: ao traduzir, quero que

legibilidade e “fluência” (outra palavra-chave,

meu leitor possa dizer, sem incorrer numa inverdade,

usada e abusada por resenhistas de tradução),

que ele de fato leu Thomas Pynchon ou Jonathan

aquele texto antigo de cinco séculos, ainda que,

Swift — ou Maquiavel e Primo Levi, no meu caso.

por vezes, incorra em anacronismos ou altere os

Isso sem dúvida implica um compromisso
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retóricas e estilísticas do italiano florentino de 1513

longos períodos do texto maquiaveliano?

muito sério, de ordem ética, entre o tradutor e

Não há dúvida de que, para resolver o impasse,

o texto (não o autor) a ser traduzido. Mas como

o tradutor muitas vezes acabe recorrendo a um

posso operar esse “milagre” — Italo Calvino,

desses dois caminhos, o que é absolutamente

racionalista que era, costumava dizer que toda

legítimo. No entanto, não importa que estratégia ele

tradução produz uma espécie de “milagre” —

adote, da mais arcaizante à mais modernizadora,

de trazer para meu tempo e minha cultura uma

o fato é que o tradutor está situado não só numa

obra que pode estar distanciada de mim alguns

cultura muito diferente, mas num tempo outro. Sua

anos (penso na Elena Ferrante) ou muitos séculos

tradução será, queira ele ou não, informada pelo

(Boccaccio, por exemplo)?

contexto linguístico, histórico, cultural e até teórico

Esse milagre nos coloca — a nós, tradutores

em que ele, o tradutor, está imerso — e sublinho

conscientes do ofício — problemas de diversa

o teórico porque certamente o avanço crescente

ordem. No que diz respeito especificamente à

dos estudos da tradução nas universidades e fora

distância temporal entre autor do texto-fonte e autor

delas terá cada vez mais impacto no modo como

do texto-alvo (que é o tradutor), a questão de uma

se traduz e se compreende a tradução.

perspectiva arcaizante ou modernizadora não se

Quando eu estava lendo e relendo Il principe

põe quando lidamos com textos contemporâneos

na edição crítica de Giorgio Inglese, enchendo de

nossos,

resolva

apontamentos e notas a margem do texto italiano,

deliberadamente produzir uma paródia, fazendo

certamente pensei e me perguntei em que língua

Umberto Eco soar, digamos, como autor medieval

eu deveria traduzi-lo. Mas em nenhum momento

(Eco, porém, até prova em contrário, não viveu no

caí na cilada daquela hipótese disjuntiva ou...ou.

tempo de Tomás de Aquino).

Para ser fiel (outra palavrinha-chave) ao pensador

a

menos

que

o

tradutor
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renascentista, eu deveria me aproximar da língua

É dessa interpretação datada, no sentido de

portuguesa de 1513? Na época em que estava

situada no tempo histórico, resultante de um confronto

traduzindo Maquiavel, em 2009, cheguei a reler

amigável, e não de subordinação (lembro o belo ensaio

enquanto traduzia alguns autos de Gil Vicente, mas

de Maurice Blanchot sobre tradução num livro intitulado

decididamente achei que esse não era seria o melhor

justamente A amizade) entre tempos e culturas distintas,

caminho, nem para chegar a Maquiavel, nem para

que se consubstancia o texto traduzido.

chegar aos meus leitores. No caso de Boccaccio

Uma consequência a meu ver muito salutar dessa

ou de Dante, seguindo a mesma lógica, eu deveria

tomada de posição é que ela joga por terra uma

recorrer aos cancioneiros dos séculos dos séculos

outra palavra-chave que tem sido a cruz de muitos

XIII e XIV, escritos em galego-português.

tradutores: me refiro ao conceito de equivalência.

Aqui valeria a pena lembrar o famoso texto de

Dessa perspectiva, o conceito de equivalência não

Borges, “Pierre Menard, autor do Quixote”, que faz

pode se dar entre texto-fonte e texto-alvo, língua

uma das críticas mais mordazes e contundentes

de partida e língua de chegada, pois estes são

a um certo modo de entender a literatura (e

polos necessariamente diferentes. Muito menos

consequentemente a tradução, que é uma das

de fidelidade entre um e outro. Se há que se falar

modalidades de escrita literária) segundo uma

em fidelidade, ela se daria entre o projeto que o

perspectiva estática, imóvel e quase essencialista

tradutor assume para si e o texto resultante desse

do texto original. O texto-fonte de uma determinada

projeto. Ou seja: tendo em vista a leitura cerrada

língua-cultura pode ter sido escrito há uma

que fiz do texto a ser traduzido, as interpretações

década, um século, 25 séculos, mas ele sempre

(a visada crítica) que essa experiência ativou em

vai necessariamente se reapresentar no tempo do

mim e os critérios que decidi adotar em minha

tradutor e de seus destinatários.

tradução, o texto que escrevi se sustenta? Fica de

Então, o ponto central de minhas inquietações

pé segundo as estratégias que decidi adotar? Posso

de tradutor poderia se desdobrar do seguinte

simultaneamente dizer que escrevi em minha língua

modo: eu estou diante de um determinado texto

um texto que antes não existia nela sem que meu

estrangeiro — poema, romance, conto, ensaio,

leitor diga uma inverdade ao afirmar: li Boccaccio, li

tratado científico, HQ etc., escritos em diversas

Maquiavel, li Pirandello, li Elena Ferrante?

épocas — e vou ler minuciosamente esse texto
buscando

reconhecer

nele

suas

Confesso que essa perspectiva de algum modo

estratégias

me estimula a traduzir e me afasta da “melancolia”

retóricas para, em seguida a essa experiência,

da tradução, porque me sinto parte — ainda que

refletir sobre o “melhor” modo (segundo minhas

ínfima — de uma deriva que, com todos os riscos

coordenadas culturais, minhas referências, meu

que a tarefa do tradutor implica, faz os textos se

contexto, minha subjetividade de leitor, meu

expandirem entre culturas e ganharem vida nos

entretempo) de reescrevê-lo em minha língua.

contextos mais variados e impensados.
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Leituras que valem a pena

LEITURAS QUE
VALEM A PENA
Guerra e pais
Por Karla Lima

E
42

m julho se relembra o início da Primeira Guerra

aos berros ou reprimidas em silêncio ressentido, se

Mundial, em agosto se comemora o Dia dos

multiplicam por sobre a macarronada dominical. É

Pais e entre conflito e paternidade existe

possível brigar pelo fim da violência?

uma relação mais próxima do que gostaria de crer

Os livros recomendados nesta edição da

nossa esperança em um convívio harmonioso entre

Metáfrase são permeados de escaramuças, mas

nações e gerações. Combates militares eclodem pelo

também de humor, generosidade e concessões

planeta afora e encharcam os jornais com números

recíprocas. Uma receita que, se não garante nada,

sangrentos, enquanto rusgas domésticas, declaradas

ao menos aumenta as chances de todos nós.
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vezes mais. Os personagens lutam, as vitórias são
Desonra
J. M. Coetzee
Tradução de José Rubens Siqueira
Companhia das Letras

poucas e a redenção não traz misericórdia. Um
livro duro escrito em linguagem seca sobre coisas
difíceis. Maravilhoso.

Olívia tem dois papais
Márcia Leite, ilustrações de Taline
Schubach
Companhia das Letrinhas

“Aos 52 anos, divorciado duas vezes, o professor
David Lurie é um homem solitário, conformado,
erudito e irônico. Não se incomoda com o
desinteresse dos alunos por suas aulas de poesia.
(...) Acredita ter ‘resolvido muito bem o problema de
sexo’: nas tardes de quinta-feira, visita uma prostituta

O pai precisa trabalhar, mas a filha quer que ele

com idade para ser sua filha, paga o devido e tem

brinque com ela. A filha sabe que deve arrumar a

direito ao oásis de uma hora e meia num cotidiano

bagunça que fez, mas seduz o pai a ajudá-la a

de aridez existencial. Sua vida, racionalizada de

recolher as bonecas. O adulto explica uma regra,

maneira burocrática, soçobra quando a prostituta o

a criança entende e concorda em obedecer,

dispensa e, mesmo sabendo que é um erro, Lurie tem

apenas para no minuto seguinte tentar negociar

um caso com uma de suas jovens alunas. Acusado

uma exceção. Olívia faz perguntas para as quais

de abuso, e desprezando os códigos politicamente

já sabe as respostas, papai Raul e papai Luís

corretos do ambiente universitário, Lurie cai em

fingem não perceber e explicam tudo de novo. As

desgraça. (...) Refugia-se na fazenda de sua filha,

responsabilidades são muitas e os compromissos

a única pessoa com a qual tem um vínculo afetivo.

têm prazo, mas não é fácil convencer um

Toma então contato com a realidade da África do

coração de pai de que o trabalho importa mais

Sul pós-apartheid (...). É uma realidade brutal, feita

do que atender aos apelos da filha por comida ou

de vingança, banditismo, submissão. Brutalidade

conversa. Quem nunca?

contra a qual a cultura ocidental é inútil: ‘Ele fala

Nesta obra curta e socialmente urgente, com

italiano, fala francês, mas italiano e francês de nada

ilustrações divertidas e diálogos sem tatibitate,

lhe valem na África negra’, diz o narrador quando

o cotidiano da família homoparental é apresentado

três negros tentam queimar Lurie vivo.”

como o de outra qualquer, com direito a cachorro,

Parece uma sequência de spoilers, mas é
apenas parte da orelha, e não conta da missa nem

gato

e

pequenas

doses

de

manipulação

bem-intencionada.

a metade. Neste romance do Nobel de Literatura

Quando um coleguinha a provoca por ela não

de 2003, em toda página há um desconforto, às

ter mãe, Olívia não se sente nem mais nem menos

43

Metáfrase – REVISTA DA ABRATES

vítima do que outras crianças: “Por que ele também

de um personagem que aposta: “Isso tudo é coisa

não provoca a Isabela e o Tadeu dizendo que eles

de quinze dias, no máximo”. Na praça para onde

não têm pai?”.

a multidão de Vendeia converge no primeiro dia

Deslocar o foco da pergunta para o perfil do

de agosto de 1914, existe até contentamento pela

provocador é a deixa para a resposta de papai

mobilização: há “debates inflamados, gargalhadas

Luís: “Não é todo mundo que acha bom ter dois

desmedidas,

pais ou duas mães. Cada família é de um jeito,

patrióticas estriadas de relinchos”. Pegos de

e esse menino só conhece um tipo”. Realista,

surpresa apesar da prolongada espera pelo

amoroso e sem drama.

anúncio, os homens partem para o front quase sem

hinos

e

fanfarras,

exclamações

preparo. Enfrentam frio, calor, fome e muita lama,
14
Jean Echenoz
Tradução de Samuel Titan Jr.
Editora 34

e perdem seguidas batalhas contra ratos, piolhos,
percevejos e o tédio.
14 fala baixo, concentra-se no soldado raso,
atenta para os detalhes banais do cotidiano e acima
de tudo evita a grandiloquência épica. Também por
essas razões é um grande, grande livro.

Elogiado pela crítica e sucesso de público com
20 mil exemplares vendidos na França apenas
na semana do lançamento, este foi o primeiro

Sete anos bons
Etgar Keret
Tradução de Maira Parula
Editora Rocco

livro de Echenoz a chegar ao Brasil e, até agora,
o único. Em quinze capítulos que somam pouco
mais de cem páginas, o premiado autor usa uma
linguagem curiosamente suave para descrever o
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modo como a Primeira Grande Guerra atinge seis

No Antigo Testamento, a correta interpretação

pessoas em tudo comuns: o protagonista Anthime,

que José dá a um sonho do faraó garante que o

que trabalha como contador em uma fábrica, seus

Egito armazene alimentos suficientes para que

amigos Arcenel, Bossis, Charles e Padioleau,

a população sobreviva a uma escassez de sete

e Blanche, namorada de um deles. A história

anos. Garante também que o antes escravo

começa com a convocação de Anthime e termina

José seja promovido a um posto de autoridade.

quando ele volta para casa.

“A expressão ‘sete anos bons’ está arraigada na

Não há retrospecto, a ação se desenrola

tradição judaica como um sinal misto de fartura,

de modo linear e no momento presente, o que

magia e proteção”, escreveu Noemi Jaffe na

aumenta a perturbação do leitor, que se apieda

época do lançamento.
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Embora saber disso eventualmente enriqueça

Ao longo de 36 crônicas, Keret acompanha os

a leitura, desconhecer não a empobrece. O texto

primeiros sete anos do filho Lev e relembra a

é irresistível e fisga de um jeito ou de outro. Com

própria infância, conta a história de seus pais,

fluência de narrativa oral, clássica autoironia judaica

apresenta-nos a vizinhos queridos e taxistas

e momentos de humor escrachado, potencialmente

furiosos e não evita o espinhoso tema de Israel e

chocante aos mais sensíveis, Keret mescla seu

suas intermináveis guerras, disfarçando preguiça

cotidiano de filho, marido, professor e cronista de

de questionamento existencial (“Se um foguete

jornal aos desafios de uma paternidade que aprende

pode cair sobre nós a qualquer momento, de que

a exercer no exercício do próprio ofício: como amar

importa botar o lixo para fora?”) e travestindo de

aquela rosada e rechonchuda miniatura de homem?

humor irreverente temas os mais delicados (“Os

“O que há de natural em um anão saltando da vagina

Angry Birds, lançados em velocidade máxima

de sua mulher pendurado por um fio no umbigo?”,

contra frágeis caixotes, não lembram um pouco

ele se e nos pergunta.

terroristas raivosos?”). Delícia de coletânea.

Uma das ferramentas de memória de tradução mais flexíveis à disposição,
projetada para todos os tipos de tradutor. A versão Pro é multiplataforma e
pode ser executada em Windows, Mac, Linux etc., ao passo que a versão
Classic roda no ambiente do Microsoft Office. Além do desconto de 50% que os
brasileiros já recebem na aquisição da ferramenta, os associados da ABRATES
ainda contam com um desconto adicional de 10%!
Visite o site da Wordfast para mais informações sobre a ferramenta:
www.wordfast.com/
Para aproveitar esse benefício, envie um e-mail para paulaianelli@abrates.com.br.
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Eventos

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

AGOSTO
16 – 18	PACLING 2017
Pacific Association for Computational Linguistics
Rangum, Mianmar
20 – 24	Interspeech 2017 Special Session
conglomerate
Estocolmo, Suécia
26 – 27

ConVTI 2017
Giovanna Lester, Marcia Nabrzecki
on-line

31

Community Interpreting as a Profession
Middlebury Institute of International Studies at
Monterey
on-line

SETEMBRO
2 – 8	RANLP 2017
Universidade de Wolverhampton, LMD,
Institute of Information and Communication
Technologies, BAS
Varna, Bulgária
4–8

4–5

5–8

2nd International Translation Technology
Summer School
Universidade de Leuven
Antuérpia, Bélgica
Workshop on Multi-Language Processing
in a Globalising World
ADAPT Centre
Dublin, Irlanda
Content Marketing World
Content Marketing Institute
Cleveland, Ohio, EUA

7 – 8	EMNLP 2017
European Chapter of the Association for
Computational Linguistics
Copenhagen, Dinamarca
9 – 11	Segundo Congreso Internacional de
Traducción e Interpretación
CTPU
Montevideo, Uruguai
11 – 14

CLEF 2017
Conference and Labs of the Evaluation Forum
Dublin, Irlanda

18 – 22

MT Summit XVI
Asia-Pacific Association for Machine Translation
Nagoia, Japão

21 – 22	ATC Annual Conference
Association of Translation Companies
Londres, Reino Unido
26 – 28	Technical Communication UK
Institute of Scientific and Technical
Communicators (ISTC)
Nottingham, Reino Unido
27 – 28

eLearning Africa 2017
ICWE GmbH
Port Louis, Maurícia

27 – 29

13th China Workshop on Machine
Translation
Chinese Information Processing Society of China
Dalian, China

28 – 30	Languas 2017
Italia Morayta Foundation
Cidade do México, México
29 – 30	DRONGO Language Festival
DRONGO
Utrecht, Países Baixos
Fonte: Multilingual.com
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Aniversários

AGOSTO
Ieda Costa da Silva Pierluca

01-8

Alexandre Bastos Freire Coelho

18-8

Camila H Bertante

01-8

Bruno Spinosa Tiussi

18-8

Andrea Cruz Miranda Goodall

02-8

Marlene da Silva Furtado de Mendonça

18-8

Valerio Mortara

02-8

Ana Luiza Iaria

19-8

Bruno de Menezes

03-8

Viviane Torres Junqueira de Andrade

19-8

Maria Luiza Ferraz Borges

03-8

Wagner Piculo Moura

19-8

Julieta Sueldo Boedo

05-8

Liliana Higa Gonçalves

19-8

Romy Bühnemann Dunzinger

05-8

Alexandre Gomes Soares

20-8

José Guilherme Terrell de Macedo Soares

06-8

Arthur Dias Martins Corrêa

20-8

Patricia Weill

07-8

Denise Farias Rocha

20-8

Ernesta Perri Ganzo Fernandez

08-8

Andréia da Conceição Matias

21-8

Paula de Abreu Sampaio Doria

08-8

Katia de Jesus Ferreira Gibbs

21-8

Daniela Tiezzi Cotini Guglielmi

09-8

Ceci Banzatto Gurgel

23-8

Terezinha Perpétuo Laranjo

09-8

Sonia Violeta Buarque de Faria

25-8

Thomas Manolo Campos

09-8

Luciana Laugeni

26-8

Barbara Mendes de Carvalho

10-8

Débora Cristina Leal Reis

27-8

Maria Marta Garcia de Assis Rangel

10-8

Maria Lucia Rodriguez Llaria

27-8

Daniela Ferreira Reis

11-8

Carlos Alberto Abelheira da Silva

28-8

Daniela Trindade

11-8

Gabriela Garbeline Gomes Losso

27-8

Maria Luiza Costa Nery

11-8

Lorena Moraes de Vasconcellos

27-8

Elaine de Macedo

13-8

Pedro Henrique Duarte Coelho

29-8

Barbara Menezes de Azevedo Belamoglie

15-8

Priscila Rodrigues de Oliveira Ramazzini

30-8

Letícia Karoline de Novais

15-8

Roseane Rezende de Freitas

30-8

Marcio Armando dos Santos

15-8

Annie Paulette Marie Cambe

31-8

Caroline Rodrigues da Silva

16-8

Raquel Cristina Gervino Gale

31-8

Rosane Furlan Junqueira de Andrade

16-8

Ronaldo de Matos Sartorio

16-8

Thiago de Araujo Santos

16-8
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setembrO
Adriana Faria de Escalada

01-9

Luciana Cristina de Souza Chagas

18-9

Angela Tourinho Nery

01-9

Juliano Timbó Martins

19-9

Cristina Gonzales Hague

01-9

Mônica Macedo dos Reis

19-9

Maria Argentina Húmia Dórrio

01-9

Yasmin Fong

20-9

Adriana Silva Maggiorini

02-9

Lorena Honorato Borges

21-9

Marcianita Furlanetto Andrzejewski

04-9

Marina Machado de Assis Borges

21-9

Lucília Marques Pereira da Silva

06-9

Maria Clara de Carvalho Franco

21-9

Gentil Antonio Fuzinatto Filho

07-9

Fabio Rodrigo Silva

22-9

Solange Cardoso Santos

07-9

Lia Cristina Bittencourt

22-9

Thais Helena Passos Fonseca

07-9

Paloma Bueno Fernandes

22-9

Natasha Naliato

08-9

Philip R. Jones

23-9

Rômulo Arrais Belém de Alencar

08-9

Eunice Rodrigues Amado

25-9

Alexandre Matos de Souza Melo

10-9

Aline Borges Castanheira Brandão

10-9

Maria Isabel Lopes Vidal
Bandeira de Carvalho

25-9

Carolina Dias

10-9

Nayra Lobo Pitirutti

25-9

Nayara Pimenta Ferreira

10-9

Silvia Jesus Miranda de Aquino

25-9

Raquel Paschoal Lopes

10-9

Stephanie Rose Cabral

26-9

11-9

Fabiana Vasconcelos Campos

27-9

Maria Eduarda Cescon Niederauer

11-9

Elis Regina Zeczkowski Baldasso

28-9

Sarah Macedo Costa

12-9

Ricardo Correia da Silva e Souza

28-9

Eduardo Lobo Cabral de Mello

14-9

Marisa Hitomi Ashikawa

29-9

Priscila Ribeiro Molina

14-9

Meggie Rosar Fornazari

29-9

Anabelle Silvana Luzardo Medeiros

15-9

Ursula de Almeida Rego Migon

29-9

Adriano Greco da Fonseca

16-9

Paulo André de Andrade

30-9

Camila Silva Zambolin

16-9

Peter Klingenberg

30-9

Tatiane Areias Paulela

16-9

Isadora Ferreira da Veiga
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Ana Maria Mendes Tavares

17-9

Leandro de Oliveira Vasconcelos Gomes

17-9

Ellen Rose Heyward

18-9

João Roque Sieczkowski Mônaco

18-9

*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

