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(in)formação para tradutores e intérpretes

A cada semana, uma

publicação dentro de um

determinado tema, para

promover a reflexão e motivar

ações sobre a carreira e o

mercado de tradução e

interpretação. A ideia

norteadora é “possibilidades”,

porque às vezes basta saber

que algo já existe ou foi

tentado para ter a motivação

necessária para fazer algo

diferente, tomando decisões

informadas e mantendo nossas

carreiras sustentáveis.
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Aprender
Todos compartilhamos da disposição de aprender, a
necessidade até. Aprender é a própria essência da profissão.
SEMANA 1 DE 52

E lá vamos nós outra vez: o Multitude inicia uma nova jornada. Com a mesma proposta,
contribuir  para a profissionalização do mercado,  mas em um formato diferente.  Eu aprendi
muito acompanhando todos os profissionais que passaram por aqui, assim como aprendi
com as dúvidas dos iniciantes.  É com essa noção que venho aqui trocar ideias com vocês,
para expor algumas possibilidades, mas também conversar sobre nossas experiências ao
navegar no cenário profissional. Tanto para ajudar a quem busca um caminho semelhante
como também aos que querem criar algo diferente e oferecer um contraponto.

Vou publicar aqui, a cada semana, um artigo relacionado ao tema da vez, além de notícias e
eventos do mundo T&I. Em cada artigo, links para várias das infomações que encontrei na
semana,  estendendo o  que aprendi  a  quem mais  estiver  interessado nestes  tópicos.  E
também, ao final do artigo, um resumo do que chamou a minha atenção nos últimos dias,
como ferramentas, procedimentos ou jeitos novos de pensar as tarefas do dia a dia. E para
eu  não  ficar  aqui  falando  sozinha,  criei  o  grupo  Comunicaminhos  no  Facebook,  onde
podemos trocar impressões sobre os artigos ou discutirmos outras ideias que surgirem a
partir deles.

É possível aprender muita coisa por conta própria? Sem dúvida. Mas porque limitar as
possibilidades de aprendizado à nossa experiência individual, se podemos ampliar, burilar, e
levar adiante aquilo que aprendemos, trocando e elaborando ideias em conjunto? Vamos lá
então!

Como  o  primeiro  tema  é  “Aprender”,  vou  falar  um  pouco  do
aprendizado no dia a dia.  A primeira coisa que faço sempre que
começo um novo dia de trabalho, a não ser que tenha um prazo
apertado, é “limpar” minha caixa de entrada de e-mails. Pela duração
de duas canecas de café, vou selecionando o que vale a pena ler, e
vai pro Google Keep, o que faz parte de algum projeto e deve ir pro
Trello, e tudo o que pode ser resolvido em menos de dois minutos,
resolvo (das poucas ações do GTD que consegui transformar em hábito).

Mas quase sempre encontro alguma coisa que desperta minha curiosidade e acaba virando
a primeira tarefa do dia.  Um dia desses vi  um artigo do Makeuseof  sobre como criar
modelos  para  planejamento  de  atividades  em  formato  PDF.  A  parte  do  PDF  não  me
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interessava muito, porque o autor pretendia imprimir os modelos que fizesse e não imprimo
mais nada nessa vida já há algum tempo. Mas a motivação e os passos práticos me atraíram:
criar um modelo para registrar os passos e a evolução do seu aprendizado diário.

Confesso que eu tenho dificuldade de registrar e acompanhar tudo o que vejo, é muita
informação todos os dias. Então adoto a seguinte atitude: me deixo levar pela corrente e às
vezes agarro um peixe aqui, outro ali, sem pensar nos que escaparam. Outras pessoas talvez
os agarrem e tenham uma oportunidade de crescimento que eu não vou aproveitar. Mas eu
tenho consciência do tamanho dos meus braços, de tudo que posso carregar neles, e esse
método tem funcionado pra mim. Agora aprendo no meu ritmo.

É o que vou tentar fazer com o Multitude! E a conversa segue lá no Facebook.

Sheila Gomes

Aprendi essa semana:
Como melhorar minha própria carreira participando de um grupo Mastermind. (uma
ótima sugestão da autora do site Marketing for translators, Tess Whitty).
Como usar o Trello além do gerenciamento de atividades.
Um modo alternativo de organizar as pastas em projetos do OmegaT.
Como extrair as cores de uma imagem.
Que existe um dicionário on-line só para divisão silábica das palavras (que me ajudou
num projeto).
A usar calendários de eventos no WordPress.
Como montar uma equipe de tradutores no Proz.
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Refletir
Refletir sobre o que somos, o que fazemos e os porquês de
nossas ações nos ajuda a buscar caminhos cada vez
melhores.
SEMANA 2 DE 52

Antes de tudo, muito obrigada a todos que enviaram mensagens e pelas participações lá no
Comunicaminhos, a conversa está cada vez mais interessante!

Entramos então na segunda semana do Projeto 52 semanas, com o
tema  Refletir  (Para  quem  não  teve  oportunidade  de  ler  o  texto  da
semana passada, ele está aqui). E para falar sobre reflexão, começo
com a história do efeito iúca. Na história, o autor está caminhando na
rua com um amigo, que pergunta se ele gosta de iúcas. Ele responde
que nunca tinha visto uma, e o amigo exclama espantado: “como não,
tem uma logo ali!”. E foi assim que o autor começou a ver as antes
invisíveis iúcas por toda parte (e olha ela aí, para você também reconhecer quando vir uma).

É  o  que  acontece  quando  a  gente  descobre  um conceito  novo  ou  quando  coloca  um
determinado foco no olhar.  E  foi  assim que passei  a  semana:  buscando — e  também
encontrando “por acaso” — textos e situações que despertaram reflexões. Começando pelo
achado  que  foi  a  citação  de  Confúcio,  ligando  o  tema  da  semana  passada  ao  desta:
“Aprendizado sem reflexão é trabalho perdido; reflexão sem aprendizado é perigosa.” E qual
é o perigo de refletir sem foco no aprendizado? Sem objetividade, a gente se deixa levar
pelas primeiras impressões, pode acabar reforçando hábitos emocionais pouco saudáveis e
alimentando a insegurança. Agora, a reflexão aliada a informações e conhecimento pode ser
um  guia  inestimável  para  um  profissional.  Imagine  quando  muitas  cabeças  se
juntam, então? Podemos ir na direção certa, com uma base sólida para realizar muita coisa,
e aprender mais ainda.

Assim como o aprendizado, a reflexão é um elemento essencial
do  nosso  trabalho.  Seja  nas  nossas  escolhas  vocabulares  e
estilísticas, no nosso modo de se expressar ou se apresentar,
ela existe tanto na prática da tradução como da interpretação,
e também em outros aspectos da vida profissional e pessoal. E
ainda mais para quem trabalha como freelancer, pois vivemos o
nosso trabalho desde o momento em que acordamos (eu vejo
meus e-mails no smartphone, ainda na cama, por exemplo), e se
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bobear,  até  sonhamos  com  soluções  para  problemas
profissionais (esta é para o novocabulário do Danilo Nogueira: sonhução, a solução que vem
no sonho).

A reflexão como exercício ajuda a perceber ligações, padrões e detalhes nem sempre claros
à primeira vista. Essa também é uma das razões de eu gostar tanto de mapas mentais e
processos que organizem o pensamento. Uso muitas ferramentas para isso, como o Gingko,
que ajuda a criar e organizar textos, e o MindMup, que facilita muito a criação de mapas
mentais.

A própria escrita de textos como esse aqui é um modo de dar corpo e sentido às ideias, de
uma forma que propicie o aprendizado. Além de ser um exercício muito bom para organizar
o pensamento, há até quem aproveite para fazer disso um modo de promover a carreira,
escrevendo um blog ou relatando suas experiências em ferramentas mais simples, como o
Tiny Letter.  Coletâneas de textos  assim,  podem ser  até  o  primeiro portfólio  de muitos
tradutores iniciantes, pois demonstram sua capacidade de escrita.

Apesar de muitos associarem a reflexão apenas à resolução de
problemas, há vários aspectos em que ela é útil como hábito,
até  para evitar  que os  problemas aconteçam. No trabalho
diário, por exemplo, ela ajuda quando nos colocamos no lugar
dos  outros  envolvidos  — o  autor  do  texto,  os  colegas  da
equipe,  o PM, o público leitor.  Ou numa perspectiva mais
afastada, sobre o modo em que travamos as relações com
nossos pares, os clientes e o público leigo. Ou em um plano
ainda maior,  sobre a carreira e os passos que damos, por
exemplo,  ou  sobre  as  ações  a  tomar.  Nossa  vida  e  nosso
futuro são afetados pela visão que temos e ações que fazemos, e às vezes estamos tão
próximos dos problemas que não enxergamos coisas que uma perspectiva diferente pode
trazer. Estava pensando nisso, quando cruzei com esse artigo que justamente faz pensar
nessa visão maior para mudar de perspectiva, no melhor estilo “explica como se eu tivesse 5
anos” (para mim é o melhor tipo de texto, afinal não existe nada “óbvio”).

E a conversa segue lá no Facebook.

Sheila Gomes
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Achados da semana:
Um belo glossário ilustrado sobre tipografia.
Um site que faz roteiros de viagens baseados em livros e autores.
Uma conta no Twitter que publica eventos T&I no mundo, a Translate Events.
Como converter recursos do Wordfast.
O que escrever na página “Sobre” do seu site.
Como transformar dados em imagens interessantes.
O site super interessante da designer Jessica Hirsch, que se autointitula uma
procastiworker. Uma de suas criações é o infográfico Should I work for free?.
Este não é um achado, mas um terminado: a tradução do documento Práticas
recomendadas para localização de jogos.
Mais de 100 recursos para quem se interessa por produção cinematográfica.
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Desafiar
A única pessoa a desafiar é você mesma, pois a comparação
com o caminho alheio é sempre limitada pela visão parcial
que temos dele.
SEMANA 3 DE 52

Terceira semana do Projeto 52 semanas, e o tema da vez é Desafiar! São muitos os desafios
da profissão do tradutor. Tantos que, assim como nas escolhas diárias que fazemos, da
melhor construção, do melhor termo, também é uma boa ideia escolher os desafios que vale
a pena encarar.

Já perdi a conta de quantas vezes na vida assumi desafios alheios como se fossem meus.
Quando estava começando na carreira de tradutora independente, achava que, para ser tão
bem-sucedida  e  respeitada  quanto  algumas  pessoas  que  via  na  internet,  eu  precisava
também estudar na escola que tal pessoa estudou. Ou fazer o mesmo teste de certificação
que outra fez. Viajar para os países que uma terceira visitou. Ler tudo que todos diziam que
tinham lido.

O efeito imediato dessa minha atitude era: eu me sentia a uma vida
de distância de ser a profissional que eu considerava ideal. Eu nunca
chegaria lá. E eu estava certíssima, porque era uma vida mesmo: a
vida de outrem. E não há como viver a vida alheia,  cada vida e
experiência são únicas, assim como os desafios. Como saber o que
cada um passou (e se a gente está disposta a passar também) para
chegar  onde  está,  o  quanto  sofreu,  do  que  abriu  e  abre  mão
diariamente para realizar seu sonho? E se cada um construiu seu caminho único, porque eu
não poderia construir o meu, que é o que traz mais vantagens para mim, porque esse eu
conheço desde o início e sei com o que posso contar?

Algumas destas pessoas eu até acabei conhecendo pessoalmente, e ficamos amigos, outros
viraram colegas de trabalho ou parceiros em projetos. E ao conhecer as histórias de vários
deles, e de outras pessoas em várias etapas da carreira, percebi quais eram os verdadeiros
desafios que me separavam do que eu sonhava. Eles vinham daquilo que ninguém mais tem
além de mim: a minha experiência de vida e o conhecimento único que construí a partir
dela. Além de me diferenciar, isso trouxe foco ao meu olhar (assim como o efeito iúca) e me
estimulou  a  ver  mais  oportunidades  ao  meu  redor,  formar  parcerias,  criar  projetos
inspiradores.

http://intouch-translations.com/specializing-listen-heart/
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Mas, mesmo com toda a informação disponível por aí, como selecionar e aplicar o que nos
ajude a vencer o desafio de sermos melhores do que somos no momento? Eu já experimentei
(e continuo experimentando) vários métodos, recursos virtuais e físicos, livros, além de
muita conversa com gente mais e menos experiente (o que também ajuda a enxergar a
situação por vários ângulos).  Cada um que passe por esse processo vai  ter resultados
diferentes, por causa de sua experiência única. Mas algumas coisas são comuns a muitos de
nós, e é sempre bom lembrar:

É preciso errar melhor. Há quem ache que errar é fundamentalmente ruim e o erro é visto
como inimigo do aprendizado. Para mim e o Aulete, “errar” vai além do engano, deficiência
ou falha. Ele representa também o vaguear, caminhar sem destino específico, algo que pode
levar a descobertas inesperadas e a mais oportunidades de aprendizado. Todos erramos e
erraremos: somos humanos. Então sei que vou errar sempre, mas quero errar para abrir
caminhos, fazer erros novos, não repetir os de sempre.

Controle: pra que te quero?  É verdade que ter controle sobre as
coisas traz segurança para priorizar o que é realmente importante e
não se deixar engolfar pela ansiedade.  Mas abrir  mão dele só o
suficiente  para  as  borboletas  estomacais  acordarem,  sem  muito
alarde, pode ser o suficiente para que os nossos sonhos alcem voo
enquanto os medos nos deixam atentos. Esse é o ânimo que pode
carregar a gente na corrida do dia a dia: uma corrida não contra

outros, mas contra si. Contra quem já fui, contra quem acho que quero ser, contra quem
dizem que devo ser, a favor do que posso ser. E o desafio é escolher em quem por asas nos
pés.

Pegar jacaré ou ir contra a maré? Eu, como muita gente, fui ensinada a buscar a perfeição,
tentando eliminar ou ocultar minhas falhas, tentando sempre (parecer) ser a melhor. Para
muitas pessoas (e já passei por isso também), ser melhor é a única opção, por questão de
sobrevivência mesmo, pois acertar mais rápido não compromete o tempo ou o orçamento
escasso, nem arrisca as oportunidades. O desafio é, quando há condições para isso, sair do
lugar  comum e segurar  a  onda de viver  com regras  para tudo,  evitando desvios  sem
propósito aparente, apontando erros alheios e afastando os olhos dos seus próprios (e não
aproveitar as oportunidades de aprendizado no processo). Ser mais Manoel de Barros:

“Desinventar objetos. O pente, por exemplo. Dar ao pente funções de não pentear. Até
que ele fique à disposição de ser uma begônia. Ou uma gravanha. Usar palavras que
ainda não tenham idioma.”

Competir consigo mesma é um baita desafio. E o prêmio é poder olhar pra trás e ver que a
gente está alguns degraus acima, numa escada feita de tudo o que não nos serve mais. Mas
que hoje firma o chão para que os passos encontrem o apoio da nossa história.
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E você já entrou no nosso grupo do Facebook para comentar sobre o que é publicado aqui?
Apareça por lá!

Sheila Gomes

Desafios da semana:
Ligar o filtro positivo no trabalho.
Aplicar na vida o que RPGistas nos ensinam no jogo.
Entender as vantagens das desconferências.
Dar opiniões na internet sem abrir mão do design.
Começar a reunir a equipe de tradução voluntária de mais um documento da IGDA
sobre localização de jogos: o infográfico Is your game ready for localization?
Melhorar a comunicação nos encontros.
Investir em parcerias de trabalho.
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Descobrir
Levar em conta o que já se domina, seu “superpoder”, ajuda a
traçar o caminho de aprendizado e crescimento mais
favorável.
SEMANA 4 DE 52

Todo mundo tem pelo menos uma coisa (ou às vezes até mais de uma) que gosta de fazer ou
pela qual tem uma afinidade ou disposição natural. Pode ser um interesse despertado ainda
na infância e que permanece até hoje, ou algo que veio à tona por causa de uma situação
específica. Mas normalmente são coisas que a gente faz “de olhos fechados”.

Talvez seja a sociabilidade, a atração por um determinado tema, a tendência à reflexão, ou
mesmo a tranquilidade em situações de pressão. Por conta disso, você acaba sendo aquela
pessoa com quem os outros contam nas horas em que essa característica é necessária.
Quem sabe você até receba elogios por isso, mas nem perceba ou dê atenção ao fato. E o
que é isso que talvez para você seja algo até banal, mas que faz você se destacar em relação
aos demais? Esse é o seu “superpoder”! Você já descobriu o seu?

Descobrir  seu  superpoder  significa  conhecer-se  o  suficiente  para  ter  foco.  Foco  nesta
qualidade que faz você único, e que traz vantagens únicas, porque ao exercê-la você é
imbatível, ou no mínimo, se sente confortável na própria pele. É quando tudo parece que
flui. Em quantas situações da vida podemos dizer que temos uma afinidade assim com as
coisas que fazemos?

Quando  escolhemos  nossa  profissão,  é  comum  seguirmos  um
caminho de afinidade também. Só que, muitas vezes baseamos essa
afinidade  nas  informações  geralmente  parciais  que  temos,  
idealizando  o  que  o  dia  a  dia  da  profissão  inclui.  Assim,  não  é  raro
acabar  descobrindo  que  tudo  aquilo  que  a  gente  achava  lindo
olhando de fora é a ponta da ponta do iceberg de tudo o que a
profissão envolve.

Então tentamos suprir o que nos falta para conquistar o iceberg, porque o sonho continua
ali, ocupando nossa mente. Vamos atrás de cursos, leituras, às vezes dedicando muito tempo
a atividades que podem parecer complicadas demais e nos sentindo inseguros e diminuídos
por nossa “incapacidade” em dominá-las. Por que será que teimamos em diminuir o que já
sabemos, muitas vezes abraçando sonhos que não contemplam o que temos de melhor a
oferecer?

https://www.themuse.com/advice/3-steps-to-becoming-a-better-version-of-yourself
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Nosso sistema educacional contribui para isso: no mundo inteiro, a regra da maioria dos
estabelecimentos de ensino ainda é usar um modelo estanque e padronizado, onde somos
medidos algebricamente por aquilo que somos capazes de reproduzir, muito raramente pelo
que somos capazes de criar. O mercado de trabalho impõe uma necessidade de poder medir
e comparar habilidades, talentos, disposições.

O  problema  é  que,  mais  tarde,  quando  realmente  entramos  neste  mercado,  há  uma
expectativa de que saibamos como nos destacar, quando fomos a vida inteira preparados
para nos adaptar a um modelo padrão. E não é fácil sair deste modelo, porque os desvios só
são premiados quando são bem-sucedidos, mas acertar de primeira é exceção, não regra.
Muitos de nós tentam muitas e muitas vezes até atingirem seus objetivos, ou não chegam e
partem para outras iniciativas, ou mesmo desistem dos sonhos e se adaptam ao que o
mercado oferece, para poder sobreviver.

É isso que torna tão importante saber as dimensões do seu sonho do modo mais exato
possível.  E para chegar lá, saber com o que você pode contar para fazer seu caminho
trafegável.

Sabem qual é o meu superpoder? Quem lembra do desenho Caverna
do Dragão? Foi com aquela Sheila (até parecida comigo na época!)
que eu descobri: a invisibilidade e a força que um grupo pode trazer
(saber comunicar-se em línguas mágicas também acabou fazendo
sentido).  Com o  tempo  entendi  o  que  me  atraía  à  profissão  de
tradutora e  minha tendência em querer formar e  fazer  parte de
comunidades. E foi ficando cada vez mais claro como eu gostava de

observar  a  vida,  as  pessoas,  de  fazer  meu  trabalho  invisível,  só  aparecendo  quando
necessário. Esse é o meu foco, e cresci imensamente depois que dei a ele a devida atenção.
Isso abriu um caminho virtualmente ilimitado para mim, pois construo em uma base que já
era firme, aproveitando o potencial que eu já tinha. E agora falta pouco até para existir uma
capa de invisibilidade de verdade!

E você já entrou no nosso grupo do Facebook para comentar sobre o que é publicado aqui?
Apareça por lá!

Sheila Gomes

Descobri essa semana:
Uma solução on-line para quem quer ter uma vida textual ativa.
Que a Nicole Y. Adams, escritora do livro Diversification in the language industry, está
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oferecendo um curso on-line sobre carreira para tradutores.
Que o Traduversia, um site educacional para tradutores, está oferecendo algumas
aulas gratuitas por e-mail muito interessantes.
Cinco métodos para promover uma comunicação mais clara e eficaz.
Um site educacional para intérpretes.
Um resuminho de dicas de busca no Google.
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Comunicar
Usar discursos e recursos da forma mais clara e inclusiva
possível pode fazer toda a diferença.
SEMANA 5 DE 52

Muitas vezes vi(vi) situações assim: por maior que fosse o esforço em tornar a comunicação
clara, as pessoas entendiam algo diferente do pretendido. Em conversas com clientes, em e-
mails para gerentes de projetos das agências, em mensagens a colegas ou amigos. Por que
parece haver uma barreira à compreensão em muitas destas ocasiões?

A comunicação está na base do exercício de qualquer profissão, mas na tradução e na
interpretação ela adquire um valor especial,  pois é o objetivo do próprio trabalho que
fazemos: comunicar sentidos, significados e ideias, com a preocupação de engajar o público,
possibilitando a existência de uma “conversa” entre autor e leitor/ouvinte.

Mesmo fora do nosso trabalho, a (intenção de) comunicação com as pessoas está presente
em todas as relações que travamos (em todos os sentidos), tão presente que acabamos
pensando muito pouco em como ela se dá. Afinal, considerando seu uso tão amplo, presente
e abrangente, já deveria ser algo corriqueiro. Mas, atingir o objetivo pretendido muitas
vezes ainda é exceção, ao invés de regra.

Primeiro,  quero esclarecer que não falo  de comunicação como a
noção de expressar uma ideia sem esperar retorno, mas sim de usar
o discurso mais adequado e todos os recursos à mão para conferir se
esta ideia foi recebida de acordo com a intenção inicial. Sem uma
troca inclusiva de informações que envolva todas as pessoas, não
apenas  aquela  que  expressa  a  ideia  inicial,  sem  a  recepção,  a
interpretação e o retorno, a comunicação não se completa.

Esse  foi  um  tema  que  sempre  me  preocupou.  Faço  um  esforço  consciente  para  me
comunicar de modo eficaz e também vejo muita gente tentando o mesmo, mas nem sempre
a mensagem atinge o objetivo. O que falta e o que podemos fazer para tornar a comunicação
clara afinal?
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Para mim, começa pela observação da outra pessoa,  para tentar
entender quem ela é e de onde suas ideias partem. Sempre tento me
colocar nos “mesmos sapatos”, exercitar a empatia. Isso facilita a
aproximação e principalmente a receptividade à mensagem. Porque
cada  um  é  a  soma  de  suas  experiências  e  influências  únicas  e  isso
afeta diretamente o modo de expressar ideias, entender o mundo e
comunicar-se com as pessoas.

É  aí  que  a  gente  percebe que a  comunicação é  feita  de  um guarda-chuva bem mais
abrangente do que parece a princípio: não é apenas a troca de mensagens entre lá e cá. É
literalmente a tradução de mundos de sentidos. Assim como fazemos uma escolha cuidadosa
de termos e estilo ao traduzirmos um texto, também é necessário levar em conta o universo
com o qual estamos lidando ao tentar estabelecer a comunicação, algo que exige um esforço
específico. Que idealmente partiria de todos os lados envolvidos, mas mesmo que não seja
assim, nada impede que seja do nosso, algo que pode servir de exemplo: eu acho que
sempre vale a pena tentar.

Alguém talvez pense: basta ter “bom senso”! Bom, eu encaro isso do mesmo jeito que René
Descartes explica em seu Discurso do método:

“(…) o poder de julgar de forma correta e discernir entre o verdadeiro e o falso, que é
justamente o que é denominado bom senso ou razão, é igual em todos os homens; e,
assim sendo, (…) a diversidade de nossas opiniões não se origina do fato de serem
alguns mais racionais que outros, mas apenas de dirigirmos nossos pensamentos por
caminhos diferentes e não considerarmos as mesmas coisas.”

O lado bom é que, a cada nova interação na sequência de trocas que é a comunicação, há
uma nova oportunidade  de tentar  se comunicar de um jeito diferente.  E esse esforço
sempre poderá ser, no mínimo, fonte de aprendizado. Inclusive para nós, se estivermos
abertos a isso.

E a conversa continua lá no nosso grupo do Facebook. Apareça!

Sheila Gomes

Para facilitar a comunicação:
É preciso tentar sempre, e de novo. E de novo. E de novo.
Podemos buscar novos recursos.
Se for escrita, é possível usar ferramentas de formatação de texto para nos ajudar.
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Ou ferramentas de organização de ideias.
Ou começar bem, já no título.
E se tudo mais falhar, Rob Gonsalves ajuda a ver a realidade sob uma nova ótica. No
mínimo divertida, mas muito ilustrativa também.
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Aparecer
Estar nas mídias sociais, mas também encontrar pessoas ao
vivo, é importante para estabelecer parcerias e relações de
confiança.
SEMANA 6 DE 52

Fui professora por mais de 20 anos.  Estar na sala de aula era uma aventura:  sempre
acontecia algo inesperado, por mais perfeito que eu considerasse o planejamento. Mas eu
sabia também que cada aula era uma oportunidade de aprender algo novo enquanto ajudava
a construir pontes para o aprendizado alheio. E me sentia em casa. Não era sempre um
paraíso, mas era uma janela para um mundo de possibilidades, e mesmo sem poder ignorar
as coisas ruins, as boas compensavam de longe.

Quando descobri a tradução, tinha começado a lecionar há pouco tempo, e ainda não existia
a internet. Traduzir era um complemento de renda e uma atividade ocasional. Eu “fazia
traduções”, mas não tinha ideia da amplitude do que devia e podia dominar para carregar
com orgulho o título de tradutora. E uma das coisas que a sala de aula me ensinou e que
sempre tentei  levar pra vida,  na medida do possível,  é a importância da construção e
promoção de comunidades como espaços de criação de conhecimento e crescimento. Foi
isso também o que mais me ajudou a sair do armário como tradutora profissional, construir
uma carteira de clientes e me estabelecer na minha área de atuação.

Nosso ambiente de trabalho mudou muito nos últimos anos:  cada vez mais saímos do
escritório  tradicional  e  migramos  ao  home  office.  De  funcionários  a  empreendedores,
descobrimos no dia a dia que a única pessoa que pode nos promover não é mais um chefe,
mas  nós  mesmos.  E  hoje  é  na  internet  que  encontramos  boa  parte  dos  tradutores  e
intérpretes profissionais: se comunicando, pesquisando, usando recursos de organização de
terminologia e estudo, divulgando seu trabalho. Os clientes também estão aqui, alguns mais
presentes que outros, e conscientes da importância de marcar seu território virtual, em
maior ou menor grau que no físico, dependendo de sua percepção e experiência em relação
a onde os negócios acontecem.

Mas ninguém nega que é preciso aparecer. E mais do que nunca, o
boca  a  boca  (ou  dedo  a  dedo?)  reforça  ou  estabelece  marcas,
empresas e profissionais.  Por trás de cada site,  blog, perfil,  uma
empresa. Que na verdade pode ser uma pessoa só. E com todas as
ferramentas  tecnológicas  à  disposição  hoje,  há  pessoas  que,
individualmente, conseguem estabelecer uma presença muito mais
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marcante que algumas empresas inteiras.

Aparecer, no caso de tradutores e intérpretes, é quase sinônimo de destacar-se,  o que
implica ser original, único, ter algo a dizer (ao vivo ou por escrito) que só você diria. E todos
nós somos originais: a vida nos faz assim. Cada percepção, cada análise, se feita a partir de
um ponto de vista autônomo, sem estar totalmente ancorada no pensamento alheio (até
certo  ponto  todos  estamos),  colabora  para  construir  conhecimento  e  traz  novas
possibilidades.  E  ao  encontrarmos  outras  pessoas  da  nossa  área,  essa  capacidade  de
expressar um pensamento original se multiplica porque estamos no nosso meio, com gente
que fala a nossa língua.

Alguns talvez se sintam mais à vontade aparecendo ao vivo, e até sintam falta de ter essa
oportunidade com mais frequência. Mas também há muitas possibilidades de encontro on-
line. E uma coisa não exclui a outra, não é porque travamos contato ao vivo que precisamos
sempre expressar nossas ideias pessoalmente. Se a habilidade principal no trabalho é a
escrita, para alguns pode ser mais fácil se expressar e se destacar dessa forma.  O ponto
pacífico é: a internet facilita as coisas por um lado, enquanto talvez complique em outro. É
um cenário muito grande, e é muito fácil se perder ou sumir na rede. Mas ela sem dúvida
multiplica o alcance de nossa presença on-line e off-line, com possibilidades inéditas de
controle sobre o efeito de nossa exposição e organização de eventos.

E essa é uma questão em que a gente erra muito até acertar e chegar
no tom adequado para nossa situação específica. Porque embora haja
muitas  regras  sobre  a  “coisa  certa  a  fazer”  quando  se  fala  em
aparecer e se destacar, na verdade somos nós que elaboramos as
regras de como queremos aparecer,  baseados principalmente em
nossos valores e o que é importante na nossa visão. E para fazer isso
é  preciso  entender  do  nosso  ofício,  mas  principalmente  nos

conhecermos muito bem e tirar proveito do que fazemos melhor, do que podemos oferecer
como pessoas e profissionais. Aparecer pelas melhores razões possíveis, criando um círculo
virtuoso, principalmente por sabermos que o trabalho que fazemos é essencial.

É verdade que orientações gerais, principalmente para quem está começando, podem ser
úteis. E é importante observar por algum tempo antes de começar a publicar por conta
própria  ou  participar  mais  efetivamente  nos  encontros  presenciais.  Até  encontrar  seu
próprio tom, que seja confortável para expressar aquilo o que se quer dizer. Ou para ver
qual é o fórum em que se sinta mais à vontade. E também para saber quem seguir para
aprender mais e receber informações úteis para passar adiante.

Nossas  vidas  são  feitas  de  possibilidades.  Nunca  poderemos  aproveitar  todas  e  nossa
experiência como tradutores reforça a cada trabalho a noção de que encontrar respostas
definitivas  é  raro,  e  que pode haver  muitas  delas  para  a  mesma pergunta.  Que mais
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importante é melhorar a qualidade das perguntas, aquelas que só o nosso ponto de vista
único pode criar. E compartilhar o que aprendemos, tentando fazer o possível para nos
destacarmos entre nossos pares, mas principalmente, junto com eles:

“Eu trabalhava para esse senhor e uma vez ele me disse que tinha dedicado sua vida
inteira  à  carreira  e  ao  trabalho.  Ele  tinha  52  anos,  e  de  repente  ficou  perplexo  ao
descobrir que não havia dado nada de si mesmo. Sua vida não serviu para ninguém e
para nada. Ele estava quase chorando quando disse isso. Acredito que se há algum Deus,
ele não está em nenhum de nós. Não em você ou em mim…  mas nesse espaço entre
nós. Se há algum tipo de magia no mundo, ela deve estar na tentativa de entender e
compartilhar algo com alguém. Sei que é praticamente impossível atingir isso. Mas, e
daí? O que importa é tentar.“

(tradução livre de uma das falas da personagem Céline, no filme “Antes do Amanhecer“,
de 1995)

E a conversa continua lá no nosso grupo do Facebook. Apareça!

Sheila Gomes

Apareceu por aqui essa semana:
Um projeto tradutório inovador feito por e com colegas, um verdadeiro Win-Win.
Como trabalhar em equipe nos projetos do OmegaT.
Dicas de organização e comunicação para quem trabalha com pessoas em fusos
horários diferentes.
Informações sobre concursos de tradução e interpretação.
Coisas a evitar ao publicar no Facebook
Dicas rápidas sobre como usar o Linkedin de modo mais eficaz.
Na dúvida? Procure o medo.
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Colaborar
Respeitar a autonomia alheia nos contatos de trabalho é uma
boa iniciativa para tentar estabelecer colaboração mútua.
SEMANA 7 DE 52

Minha carreira foi construída na base da colaboração: eu já traduzia
havia  um  bom  tempo,  recebendo  trabalho  quase  sempre  por
recomendação de amigos, até conseguir meu primeiro emprego de
carteira assinada como tradutora… por intermédio de uma amiga
professora. Nessa empresa em que entrei,  a dúvida de um chefe
sobre CAT tools me levou à descoberta do OmegaT, que uso até hoje.
O projeto de criação e manutenção do OmegaT é colaborativo, e
acabei virando divulgadora e promotora deste e de outros programas de código aberto e
iniciativas voltadas ao software livre, cuja filosofia me estimulou a investir ainda mais na
participação, criação e manutenção de comunidades. E, ainda nessa empresa, participei do
meu primeiro PowWow, em Florianópolis, um encontro no qual conheci colegas com quem
trabalho ainda hoje, como por exemplo, no Projeto Win-Win.

O  espírito  de  equipe  é  uma  das  características  essenciais  do  tradutor:  partindo  da
colaboração e com visão do conjunto, o nosso trabalho pode melhorar em qualidade e todos
saem ganhando com o conhecimento e a experiência agregados pelos envolvidos. Mesmo
iniciantes  têm um papel  educacional  importante  nessa  relação,  pois  os  veteranos,  ao
acompanhar o olhar e as dúvidas que todos temos no início da carreira, podem relembrar,
reforçar ou rever suas próprias motivações e práticas. Assim, essa colaboração vai além do
trabalho no dia a dia, influenciando a carreira, ajudando a estabelecer um mercado mais
profissional e beneficiando inclusive o público da tradução.

Na minha experiência, ter a sinergia como base cria um capital de boa vontade que estimula
a colaboração mútua e gera toda sorte de projetos coletivos. A união de esforços nos leva
muito mais longe que a vontade e interesse individuais, especialmente nas situações em que
ainda  não  haja  condições  materiais  ou  muitos  contatos.  Mesmo  para  quem  já  está
estabelecido profissionalmente, é uma oportunidade de se manter relevante no mercado e
exercitar a empatia, um elemento importante para se entender o papel de cada um no
estabelecimento de um mercado que nos beneficie a todos.

Outra vantagem da colaboração é alcançar ou ver coisas que nossa condição atual não nos
permite. Mas para que a colaboração possa acontecer, é preciso analisar nossas atitudes em
relação à(s) pessoa(s) envolvida(s), inclusive nós mesmos. Quantas vezes você se sentiu mal
interpretada em uma conversa informal ou negociação formal, e, por mais que se explicasse,
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parecia não haver como fazer a outra pessoa entender o que você realmente queria dizer?

Isso acontece porque, no decorrer da vida, cada um de nós constrói
uma determinada “lente”. Nossas experiências e visões de mundo
fazem  com  que  tudo  o  que  ocorra  ao  nosso  redor  não  seja
interpretado como fatos, que por si só, não carregam conotações.
Cada pessoa “pinta” esses fatos de acordo com a tal lente. E vai
olhar a partir de um determinado ângulo ou de um modo mais ou
menos carregado de tintas, conforme perceba características com as

quais se identifique ou não.

Isso é até um mecanismo de defesa primitivo, pois precisamos saber como nos defender
daquilo que consideramos uma ameaça. Mas, racionalmente, temos o poder de relativizar
possíveis ojerizas e mesmo os amores incondicionais, indo além dessas questões emocionais,
para conseguir discutir ideias, e não se fixar no julgamento dos porquês de as pessoas
fazerem o que fazem ou dizerem o que dizem. Quem nunca se arrependeu de algo que disse
ou fez que atire a primeira pérola.

Por um lado, partir dessa noção facilita o processo de comunicação necessário para que a
colaboração funcione. Por outro, complica, porque exige um investimento de boa vontade
que começa na iniciativa de respeitar as preferências e escolhas alheias, mesmo não as
entendendo de imediato. O que fazer, então? Você, com sua autonomia, decide.

E quem quiser colaborar comentando, apareça lá no nosso grupo do Facebook!

Sheila Gomes

Colaborações da semana:
Como fazer o discurso de elevador perfeito?
E a melhor apresentação possível? Sem medo e com um programa novo?
Assista a um webinar gratuito da Ccaps sobre Engenharia e DTP para tradutores
Acompanhe as mídias sociais a partir de um lugar só
Ampliando a visão: por que comemos embaixo da escada?
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Incluir
Formar grupos, compartilhar conhecimentos e não descartar
possibilidades pode ser o início de muitas redes de contato e
aprendizado.
SEMANA 8 DE 52

É comum ver nos grupos de tradutores e intérpretes afirmações sobre a necessidade de
criarmos oportunidades para nós, ao invés de esperarmos elas caírem no nosso colo. E isso
também é importante na medida em que exercemos nossa autonomia, um dos maiores
valores que temos como profissionais independentes. E ir atrás de oportunidades é até certo
ponto uma jornada individual, já que cada pessoa busca aquelas que façam sentido para si
mesma, levando em conta suas condições de vida ideais e seus valores.

Mas a questão é: oportunidades há, e muitas, mas como aproveitá-las de modo eficaz, e
como selecionar as melhores para nós sem nos perdermos no turbilhão de informações?
Incluindo.  Opiniões  e  experiências  de  outras  pessoas,  nos  grupos,  pensando  inclusive
nas possibilidades que podem não parecer realistas a princípio, mas que podem abrir portas
mais à frente, quando estivermos prontos para isso.

É  verdade  que  a  inclusão  de  possibilidades  e  a  participação
em  grupos  e  comunidades  nunca  é  um  exercício  fáci l ,
mesmo começando pelo caminho mais acessível, a Internet. Todos os
que contribuíram alguma vez em algum grupo virtual sabem que
essa é sempre uma atividade de risco. E mesmo que saibamos da
importância indiscutível de estar lá, nem sempre encontramos um
ambiente de interação saudável. Muitas vezes isso acontece porque o

exercício da profissão de tradutor ou de intérprete é um dos poucos pontos em comum que
os membros têm. E na verdade, é justamente a diversidade de pensamento e experiências
que  enriquece  as  trocas.  Daí  a  importância  de  haver  um ambiente  que  propicie  essa
diversidade, um ambiente de inclusão, já que o potencial de ideias e reforço da identidade
profissional que a formação de grupos e atividades conjuntas gera é inegável.

Só o fato de estar junto com os colegas já nos deixa mais fortes. Inclusive pela consciência
de que somos parte de um grupo maior no qual temos certo grau de responsabilidade
também. São coisas assim também que permitem às pessoas refletir sobre as atitudes mais
adequadas nas interações. E isso vai além dos próprios grupos formados, pois a inclusão
também tem valor no mundo profissional. Ela representa a abertura a possibilidades de
trabalho e o investimento de tempo em atividades que, independentemente do potencial de
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lucro  imediato,  tenham  grande  alcance  e  repercussão  na  carreira  de  um  ou  muitos
profissionais.

Um exemplo: estamos criando um código de ética profissional no
nosso grupo aqui em Curitiba. Descobrimos muita coisa a respeito de
nosso  mercado  e  profissionais  locais  apenas  discutindo
honestamente o que acreditamos serem práticas éticas. E, frente a
frente  com o colega,  compreendemos no decorrer  das  conversas
quantas situações acontecem que nem imaginamos e a fragilidade da
posição de cada indivíduo que apenas está tentando ganhar seu pão.
Assim, sem tirar a importância dos princípios éticos mais universais, estamos nos adaptando
à realidade que temos e, sempre discutindo em conjunto, criando o mercado ético que
queremos ter.  Aproveitando o conhecimento dos veteranos, a disposição dos iniciantes,
educando-nos uns aos outros e criando condições para estabelecer diálogo com todos os
envolvidos.

E finalmente, não podemos esquecer de incluir a própria construção individual.  Muitas
vezes não temos uma noção clara de quanto a nossa personalidade, gostos e conhecimentos
acumulados contribuem para a construção de nossa carreira. Já tive vários episódios na vida
em que interesses aparentemente não relacionados à tradução trouxeram oportunidades
que  viraram trabalhos  interessantes.  No  mínimo,  marcaram a  minha  reputação  como
alguém que olha além dos próprios limites e que privilegia a abertura para o diálogo, a
negociação e tem disposição para ver o outro lado. Não é exatamente isso que fazemos
como tradutores?

E quem quiser continuar incluindo ideias, apareça lá no nosso grupo do Facebook!

Sheila Gomes

E a lista de descobertas da semana inclui:
Como encontrar imagens gratuitas no Google
Cruzamentos de ciência e arte: porque as empresas estão investindo nos artistas
Um bom exemplo de inclusão que mexeu com o mundo dos negócios
Um curso sobre lógica e argumentação, recomendação do Seth Godin
O que é a mineração cultural?
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Perguntar
Reunir informações antes de fazer perguntas ajuda a fazer
pedidos mais precisos e obter respostas mais úteis.
SEMANA 9 DE 52

Ainda estou para conhecer um tradutor que não seja curioso. A curiosidade é praticamente
um requisito da profissão. E por mais que digam que os gatos (bichos ou ferramentas) sejam
nosso animal de estimação predileto, na verdade são as pulgas: atrás da orelha. São elas
que nos mantêm atentos às armadilhas constantes que o nosso trabalho esconde.

No guia para compradores de serviços de tradução Tradução: a escolha
certa,  Chris  Durban  diz:  “Tradutor  bom  é  tradutor  que  pergunta:
ninguém lê seus textos com mais cuidado que um tradutor. Durante a
leitura,  ele  talvez  identifique  trechos  confusos,  que  precisam  ser
melhorados.  Quem sai  ganhando  é  você,  que  vai  poder  melhorar  o
original“.  Ou  seja,  nosso  ofício  é  o  do  curioso:  por  natureza,  por  segurança,  por
profissionalismo e por necessidade. Perguntamos para fazer o nosso trabalho melhor.

E o profissionalismo, nesse caso, vai além do trabalho em si e se estende aos contatos: outro
dia uma colega tradutora no Comunicaminhos contava sobre a participação dela em um
evento profissional, e sua experiência ao conversar com uma das palestrantes nesse evento.
É uma situação intimidadora, estar frente a frente com alguém que é uma referência em seu
meio. Mas também pode ser uma oportunidade de ouro em termos de aprendizado e um
contato profissional que pode gerar possibilidades de trabalho imediato ou, no mínimo, de
reforço  da  reputação  e  divulgação  da  nossa  profissão.  E  o  que  a  minha  colega  fez?
Perguntas! Sempre uma boa abordagem, desde que elas sejam relevantes, e nesse caso, a
respeito do tema da palestra assistida, por exemplo, ou da área de trabalho em questão.
Mostrar  interesse  genuíno  atrai  a  atenção  certa  e  pode  estabelecer  um  canal  de
comunicação de ganho mútuo.

Mas  esse  momento  de  fazer  perguntas  sempre  gera  uma  certa
insegurança:  ninguém  quer  parecer  tolo  perguntando  algo  cuja
resposta  é…  óbvia.  Então  é  o  momento  de  lembrar  um  fato
reiteradamente comprovado, que é:  não existe nada óbvio.  Assim
como não há pergunta tola ou “de iniciante”. Participo dos grupos há
um  bom  tempo  e  vejo  várias  perguntas  “de  iniciante”  gerarem
debates  interessantíssimos  e  muito  produtivos,  inclusive  para  os

veteranos.  Sempre  acabamos  descobrindo  algo  novo  no  meio  da  discussão,  seja  pelo
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envolvimento e conhecimento específico de algum debatedor ou um ponto de vista diferente
com informações inéditas.

E o que diferencia uma pergunta que renda respostas mais úteis? Raramente será uma
pergunta do tipo “O que é…”, pois essas quase sempre são encontradas no Google ou outro
mecanismo de busca, como o DuckDuckGo (um buscador com mais privacidade e menos
propaganda). Mas, se depois dessa busca inicial ainda não encontrarmos a resposta de que
precisamos, ou se encontrarmos mais respostas do que queríamos, aí surgem as perguntas
que podem nos ajudar a identificar o caminho a seguir. E daí também percebemos que nem
sempre  uma pergunta  direta  traz  as  respostras  mais  confiáveis.  Muitas  vezes  o  mais
importante é saber qual o lugar mais recomendado para procurar: para isso os veteranos
sempre terão várias respostas.

Essa também é uma das razões de praticar a arte de fazer perguntas com cada vez mais
afinco. O fato é que todos somos ignorantes em alguma coisa ou em algum nível, mesmo nas
áreas  em que somos especialistas  reconhecidos.  E fazer  perguntas  mostra  muito  mais
vontade de aprender do que ignorância. Com o tempo a gente descobre que nem sempre há
respostas perfeitas, mas que podemos aprender a fazer perguntas cada vez melhores. E esse
é um dos melhores indicativos do desenvolvimento de um profissional.

E para continuar a conversa, apareça lá no nosso grupo do Facebook!

Sheila Gomes

E a lista de descobertas da semana inclui:
A experiência sempre ajuda… será?
Casual versus hardcore: lições da área dos games para iniciantes e veteranos… em
qualquer profissão
Pelo Twitter, Pablo Muñoz Sanchez comenta direto da SELM sobre o guia de
busca mais completo do Google
Questões pontuais da tradução da língua falada no New York Times
Como fazer perguntas  com confiança
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Agir
Mostrar iniciativa é uma forma de ganhar respeito no meio
profissional, e começa por conhecê-lo e as necessidades e
práticas de quem faz parte dele.
SEMANA 10 DE 52

Um dia desses eu conversava com uma amiga tradutora sobre dilemas com agências e como
certas situações trazem insegurança, especialmente nas negociações. E o fato é que isso
nem sequer depende da experiência, pois mesmo em uma relação de trabalho de anos, uma
pessoa ou uma regra nova podem alterar totalmente os procedimentos até então habituais,
gerando todo tipo de problemas. E aí, o que fazer? Reclamar, esperar a coisa se resolver,
tomar  uma atitude?  Depende.  Reclamar,  desde  que  na  instância  certa,  pode  resolver.
Esperar, caso tudo o mais tenha falhado e não se conheça a situação plenamente, também.
Porque tomar uma atitude exige mais: entender a situação e o papel dos envolvidos, para
não alimentar o problema ou criar outros.

Eu gosto de resolver  problemas.  Essa é  a  característica  que melhor  define o  que me
sustenta na carreira de tradutora,  até mais que a experiência com idiomas e o tempo
dedicado ao aprimoramento profissional. E a motivação de buscar soluções é algo valorizado
em qualquer meio, porque problemas não faltam, mas pessoas que entram em ação para
resolvê-los, sim.

Pode haver várias explicações para não agir: fragilidade financeira, problemas pessoais ou
mesmo a falta de identificação ou compreensão da necessidade de ação em determinada
questão.  E  mesmo quem tem disposição  e  condições  para  agir,  para  fazê-lo  de  modo
eficiente, precisa conhecer bem o terreno em que está atuando e as pessoas nele, para
mostrar  que  se  importa  o  suficiente  para  se  esforçar  pela  mudança,  mas  sem  relevar  os
pares. Pode ser que nem todos entendam, aceitem ou apoiem as ações, mas as pessoas
percebem o que pode fazer diferença e o que respeita aos envolvidos, assim como percebem
o que é feito em benefício próprio e a despeito dos outros.

Muitas vezes agir significa tomar a frente em relação a defender os interesses da nossa
classe, perante o público leigo ou mesmo iniciantes pouco informados. Depois de participar
de vários congressos e encontros de todos os tipos com tradutores e intérpretes iniciantes e
veteranos, acabei descobrindo todo tipo de situação que reforçou minha crença na frase
“nada é óbvio”. Veteranos sabem tudo? Nem sempre. Iniciantes não têm nada a ensinar ao
pessoal experiente? Têm, sim.
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Assim, sempre admirei quem divulga informações sobre seu trabalho
de forma cordial e generosa. Da ajuda pontual, à gentileza no dia a
dia, e também a crítica embasada, tudo isso pode trazer reflexão e
inspirar ações de mudança. E tomar uma atitude nessa direção é dar
um passo a mais para chegar a uma realidade diferente e melhor, e
ainda  dando  um  bom  exemplo.  Profissionalmente,  inclusive,  ter
disposição para aceitar e mesmo agir em favor da mudança mostra

flexibilidade, o que já é meio caminho andado para resolver problemas.

Munir-se de informações, pesquisando por conta própria e principalmente, trocando ideias
com colegas é a outra metade. E não é sequer preciso ter domínio sobre todos os detalhes
antes de dar o passo decisivo de agir. Muitas vezes acabamos deixando de fazer algo que
poderia ser uma grande contribuição por medo de ainda ter apenas uma ideia incompleta. E
a verdade é que ela sempre será incompleta, não há como amealhar todas as informações
sobre  cada  tema.  Mas  mostrar  iniciativa  pode  iniciar  um  círculo  virtuoso  de
contribuições, agregando pessoas ao redor da ideia. E dando o exemplo pioneiro, você pode
estimular outros a agir também, dentro das possibilidades e experiências únicas de cada
um, enriquecendo o debate, além de contribuir para aumentar sua própria resiliência e a do
grupo: também é assim que se constrói o profissional.

E para mais conversa, reflexão e ação, apareça lá no nosso grupo do Facebook!

Sheila Gomes

Ações alheias que chamaram a atenção essa
semana:

Do caos à criação: um método para melhorar o marketing de conteúdo
Um vídeo inspirador sobre o vínculo criado pela palavra obrigado
Uma bela animação sobre a fala de Kurt Vonnegut a respeito do que é necessário para
ser um escritor
Uma importante iniciativa brasileira que o exterior copiou
A edição mais recente do ótimo Tool Box Journal, uma publicação de Jost
Zestzche sobre tecnologias na tradução
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Idear
A perfeição é uma utopia, que buscamos para continuar
caminhando.
SEMANA 11 DE 52

Há algum tempo fiz uma apresentação na qual falava da formação do
tradutor e a síndrome do impostor que nos acomete com frequência,
ainda que nem sempre na mesma época da vida e carreira. É comum
questionarmos  nossa  própria  capacidade  o  tempo todo,  pois  não
trabalhamos com uma ciência exata. E embora se diga que qualidade
é o objetivo final de toda tradução, os parâmetros para aferi-la não
são universais. Assim como a utopia que é a perfeição, a qualidade
guia o nosso caminhar. Mas qualidade total é um conceito subjetivo e assim, sempre será
inalcançável.  Ainda que voltemos dezenas de vezes ao mesmo trabalho,  o máximo que
podemos atingir é o que nossa capacidade e realidade daquele momento permitem, e o que
o escopo do trabalho prevê: quase sempre o prazo acaba sendo o ponto de decisão para a
qualidade que entregamos.

Quando eu idealizei o Multitude, uma série de valores e princípios me guiava nos caminhos
que decidi percorrer ao decidir tocar a ideia. Por exemplo, que eu não queria deixar a
carreira de tradutora. Assim, quando eu percebi um desvio desse objetivo, depois de muitos
meses de pensar e me aconselhar com colegas e amigos, tomei a decisão mais difícil na vida
desse sonho até então: reformular totalmente a ideia e tornar o Multitude o que ele é hoje.
Isso trouxe (de volta) muitas coisas boas à minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Só
quem já criou e teve que desconstruir uma ideia tão alentada sabe o que isso significa. É
uma questão sensível que está diretamente ligada à percepção que temos de nós mesmos,
nossa autoestima, nossa determinação. Mas, como não deixei de ser o que motivou a ideia
inicialmente, quando o véu de problemas que cobria a vista se desfez, o horizonte se abriu
para perspectivas melhores, porque me (re)apropriei da minha autonomia.

É assim que também me aproprio da noção de idear: sonhar com os
pés no chão. Projetar a imagem do que quero ser ou ter, mesmo que
o  presente  pareça  estar  longe  disso.  Preciso  conseguir  me  ver
atingindo o objetivo, senão posso não identificar que já cheguei lá
quando o alcançar. E um outro lado, difícil, mas muito útil também é
projetar-se em uma situação que pareça pior: isso pode servir de
rede de proteção, pois a queda é sempre um fator possível (e uma

queda de surpresa é sempre pior). É bom manter em mente que a vida não é uma montanha
em que a única direção possível é para cima, mas sim uma série de picos e vales, o que
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serve também para aprendermos que cair não é importante, mas levantar-se, sim.

Planos: todos temos(?). Mas, e idear? Você consegue visualizar seus planos com início, meio
e fim na sua cabeça? Porque esse é  um passo importante para enxergar os  possíveis
caminhos até lá. É como fazer um autoró de ideias (vulgo solo brainstorming), em que você
joga possibilidades em um quadro mental e vai analisando se elas são práticas, executáveis
e  se  há  vontade  de  seguir  o  caminho  que  elas  delineiam.  É  assim  que  construo
possibilidades, e mesmo quando não estou pronta para executar as ideias a que acabo
chegando, saio com vantagem em outras situações que posssam aparecer, porque:

⇒ treino a mente para quebrar ideias grandes em passos pequenos;

⇒ estou constantemente analisando as habilidades que já tenho e que podem ser úteis
para por as ideias em prática;

⇒ analiso as várias dimensões da iniciativa em termos individuais, locais, do grupos
menores e maiores dos quais faço parte e em termos globais também, principalmente
seu alcance, reprodutibilidade e multiplicação de benefícios;

Assim, mesmo que o objetivo não seja alcançado, o aprendizado amealhado no trajeto é o
que torna a caminhada tão importante. Assim como fazemos ao traduzir, levando em conta
tudo o que “rodeia” o texto para construí-lo, temos que observar o que nos cerca e agregar
valor às experiências de trabalho. Isso pode vir dos relacionamentos travados, dos métodos
desenvolvidos  e  apreendidos,  do  conhecimento  criado  e  compartilhado.  E  não  é  raro
acontecer  algo  inesperado:  o  desenvolvimento  que  atingimos  acaba  dando  um  valor
diferente aos objetivos anteriores e as prioridades mudam. E neste processo ganhamos
ainda mais, porque descobrimos aspectos ainda não identificados de nós mesmos.

E a discussão continua lá no nosso grupo do Facebook. Apareça!

Sheila Gomes

Outros ideando por aí:
Como criar listas de músicas de acordo com seus objetivos de produtividade
Infográfico sobre gêneros de rock nos últimos 100 anos
Quando precisamos lembrar das nossas dimensões
Várias formas de apresentar dados
Quer saber quando seus seguidores estão on-line no Twitter?
Uma ferramenta para fazer colagens de fotos on-line
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Dentre os vários modos de pensar à frente, uma iniciativa estudantil
Três fatores esenciais para construir uma carreira sustentável de trabalho
independente
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Opinar
Ter opinião própria é tão importante quanto usá-la
colaborativamente.
SEMANA 12 DE 52

Como tradutores, precisamos estar constantemente nos reciclando para seguir a evolução
do conhecimento que traduzimos. E essa reciclagem de conhecimento também se aplica à
formação de opiniões, pois a sociedade e o mercado também evoluem. E como tudo no
mercado hoje se volta para a construção de comunidades e a relação com os públicos
interno  e  externo,  há  uma busca  constante  de  meios  para  coletar  opiniões.  Qualquer
empresário,  iniciante  ou  veterano,  em  grandes  organizações  ou  trabalhadores
independentes como muitos de nós, sabe que opiniões são parte do estabelecimento da
reputação. E entre nós há, inclusive, muitos formadores de opinião.

E como formamos opiniões? Essa é uma questão muito pessoal, que passa pela visão de
mundo de cada um, seus objetivos, suas perspectivas. É possível formar opiniões a partir da
observação, da leitura, da conversa. E opiniões são mutáveis, conforme nosso conhecimento
e nossa experiência nos ensinem a ver as coisas sob outros pontos de vista. Assim, mudar de
opinião  pode  demonstrar  dinamicidade  de  pensamento.  E  é  importante  rever  opiniões
conforme os tempos e as situações mudem, para não cair na estagnação mental. Mas se a
análise da realidade não trouxer elementos novos que justifiquem a mudança, manter a
mesma visão é sempre uma opção também.

Quantas  vezes  você pediu  opiniões  porque não sabia  qual  era  o
melhor curso a seguir em uma certa situação? Passei por isso várias
vezes e também por fases diversas em relação ao tipo de abordagem
que adotava. Numa certa época eu tinha medo de pedir opiniões para
não acharem que eu era incompetente por não conseguir resolver o
problema  sozinha  (quando  muitas  vezes  era  ignorância  mesmo
– faltavam informações). Então acabava não pedindo opinião nem
ajuda de ninguém. Aos poucos fui percebendo que pedir opiniões é uma forma de combater
essa ignorância, além de integrar as pessoas na construção do meu conhecimento, o que
pode ser bom pra elas também.

Opiniões podem ser utilíssimas: além de compartilhar conhecimento e experiência, pode-se
contribuir com projetos, levantando dados a respeito de situações. Considerando que todos
temos uma visão limitada da realidade ao nosso redor, opiniões podem ajudar a tomar
decisões  e  destacar  pontos  que  talvez  não  tenham sido  levados  em conta  até  então.
Expressar uma opinião também pode ser um modo de mostrar apoio à questão apresentada,
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mesmo se a opinião for contra a ideia inicial, pois é assim que funciona uma construção
democrática. E para dar relevância às opiniões, o ideal é sempre analisar o valor que elas
agregarão à questão.

A condição de quem opina ajuda a definir esse valor: há a opinião embasada na experiência
de participação direta ou indireta na questão, e também há o “Acho que…”. E não vejo nada
de  errado  com  a  segunda  possibilidade,  desde  que  se  tenha  clareza  de  que  é  uma
observação pessoal, e assim é preciso ter cuidado para não cair no espectro do julgamento.
De qualquer forma,  embasadas ou não,  opiniões não são necessariamente aplicáveis  à
realidade de outrem. Por isso, é bom se ter em mente que elas podem fazer toda a diferença
para quem as fornece e quem as pede, mas que também podem ter um impacto zero ou
muito negativo quando dadas espontaneamente, mas sem terem sido solicitadas.

Ou  seja,  há  muitas  razões  para  darmos  e  pedirmos  opiniões,  mas  para  usá-las
colaborativamente, o ideal é apresentar não apenas a visão pessoal,  mas propor novas
práticas ou pontos de vista diferentes que agreguem valores e direcionamentos inéditos à
proposta.  Podemos assim estabelecer  nossa  reputação  como profissionais  e  ao  mesmo
tempo promover a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, alinhados ao que
todas as organizações preocupadas em se manter no mercado estão fazendo agora.

E aproveito para pedir as suas opiniões lá no no Comunicaminhos, nosso grupo do Facebook!

Sheila Gomes

As melhores dicas da semana, na minha opinião:
Sua opinião não teve o efeito esperado? Saiba como pessoas resilientes enfrentam
rejeições.
Os elementos que determinarm o alcance do conteúdo que você cria e divulga
Saiba tudo o que orçamentos de localização de jogos podem contemplar
Opiniões nessa área nunca são demais: como cobrar quando se é um freelancer
Porque criar e manter projetos paralelos
O que fazer e não fazer para ser um tradutor profissional, segundo o blog The Savvy
Newcomer da ATA
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Adaptar
A adaptação de discursos, processos e métodos é uma das
necessidades básicas do meio profissional.
SEMANA 13 DE 52

Quando eu decidi abraçar a tradução em tempo integral, queria entrar no mercado logo.
Assim, aceitava tudo o que aparecia, e cada novo trabalho era um exercício de criatividade e
aprendizado.  E  nem  estou  falando  do  conteúdo  dos  textos  que  eu  recebia,  mas  das
ferramentas que eram exigidas ou procedimentos distintos entre clientes, do controle de
qualidade ao uso de terminologia e guias de estilo, isso sem falar das negociações de prazos
e valores. Não era fácil, e o tamanho do estresse gerado por essas atividades às vezes era
até  maior  que o  do  próprio  trabalho.  Com mil  decisões  a  tomar  e  prazos  a  cumprir,
simplesmente não havia tempo para dar conta de apreender toda a informação de que eu
precisava para trabalhar com segurança. Demorou um bom tempo até eu conseguir adotar
meus próprios métodos e ter mais autonomia. E como as mudanças na nossa área são
constantes, a lição mais valiosa que aprendi nessa caminhada é a de como adaptar-se sem
perder de vista os próprios objetivos. E ainda tenho muito a aprender, então tento me
manter sempre de olhos abertos.

Por exemplo: uma área na qual eu aprendi muito pela observação dos
pares foi nos discursos. Ao prestar atenção nas interações on-line e
presenciais, fui destrinchando os meandros da comunicação entre
meus colegas e seus clientes. E aprendi tanto com os bons como os
maus exemplos, de iniciantes e de veteranos. Todos erramos, dado
um número suficiente de oportunidades. Assim, não é raro vermos
mensagens que não atingem seus objetivos. Mesmo entre nós, um
meio no qual se espera encontrar pessoas com formação e prática profissional voltados à
interpretação  de  textos,  há  um descompasso  entre  o  dito  e  entendido.  E  porque  isso
acontece? Arrisco dizer que, muitas vezes, quem fala não conhece o público. Não basta uma
mensagem clara, ainda que isso seja um passo importante. O ponto não está na forma, mas
na questão da comunicação em si, que é uma via de mão dupla. Sem ouvir primeiro o que o
outro lado pensa, e dedicar um mínimo de tempo para conhecê-lo, acertar na mensagem
será sempre um chute no escuro. Não se pode esperar que entendam o que queremos dizer
sem identificar se o conteúdo da mensagem faz sentido no universo da(s) pessoa(s).
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Outras  duas  áreas  importantes  que  exigem  adaptação  são  a
tecnologia e o empreendedorismo. No meu caso, como eu já tinha
interesse e conhecimento prévio nessas áreas, até certo ponto foi
mais fácil. Mas acabei percebendo que entre saber e conseguir usar
o conhecimento a favor do trabalho há mais distância do que eu
pensava. A adaptação nesse caso é da capacidade de organização e
de  gerenciamento  do  estresse,  porque  tudo  depende  de  mim.  A

experiência  como  empreendedora  ajudou  até  certo  ponto,  mas  a  tradução  tem
peculiaridades únicas. E se muita coisa mudou desde o tempo em que usávamos a máquina
de escrever para traduzir, imagine em relação aos métodos de organização do trabalho. A
tecnologia  afetou  não  apenas  nossa  prática,  mas  também as  relações  profissionais,  a
organização, a administração, a comunicação, isso sem nem contar com as ferramentas de
auxílio à tradução. E a adaptação a essa nova realidade é algo que temos que rever com
frequência, pois a evolução é rápida. Não que seja preciso acompanhar cada passo dela,
mas é importante estar atenta para não ser pega de surpresa por mudanças que afetem
o trabalho do dia a dia e a forma de conquistar e manter clientes.

Assim, tive que adaptar a mente à realidade do trabalho independente. E essa é uma das
maiores dificuldades de quem trabalha como tradutor autônomo (ou independente, vulgo
freelancer). Mesmo quem não quer um emprego com carteira assinada, mas entra na vida
freelancer sem ter se preparado para tal, acaba se sentindo perdida por não ter um conjunto
de regras claras a seguir, parâmetros de práticas profissionais e orientações a respeito de
tudo o que rodeia o trabalho mas não está necessariamente ligado a ele.

Não somos, de modo geral, educadas para a autonomia, eu tive que aprender a lidar com
isso também. E é muito difícil encarar a possibilidade de ter que decidir sobre tudo o que
afeta a prática e manutenção do nosso trabalho. O que se estende inclusive aos cuidados
com nosso corpo e nossa saúde. Apesar de a vida de trabalho independente (muitas vezes
em casa)  parecer  tentadora  na  ideia,  na  prática  é  preciso  cuidar  para  não  deixar  o
sedentarismo  ditar  nossos  hábitos  e  comprometer  nossa  saúde,  pois  isso  vai  afetar
diretamente todas as vantagens trazidas pela independência.

Como tem sido sua adaptação? Conte pra gente lá no Comunicaminhos, nosso grupo do
Facebook!

Sheila Gomes
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Informações úteis da semana:
A carta de apoio aos intérpretes no serviço de imigração dos EUA, escrita pela
Associação Americana de Tradutores, um bom exemplo de ação de uma associação de
T&I;
Tarifas de referência de áreas correlatas;
Tendências para 2016 na área de localização de jogos;
Uma nova plataforma on-line de blogs e perfis de tradutores, a Open Mic;
Até o YouTube se adapta.
Não acredita que seja possível se adaptar no momento? Faça de conta e veja o
resultado.
Conhecendo o mundo por seus escritores.

http://atanet.org/pressroom/immigration_office_letter.pdf
http://copyediting.com/tip-week-what-copyeditor-earns
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http://www.makeuseof.com/tag/youtube-copies-netflix-google-kills-songza-tech-news-digest/
https://www.ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language_shapes_who_you_are
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Iniciar
Mesmo no início cada um traz consigo uma bagagem a
compartilhar e pode colaborar para o cenário profissional a
seu modo.
SEMANA 14 DE 52

Essa semana conversamos sobre os inícios de cada um lá no Comunicaminhos. É sempre um
prazer ver a variedade de histórias sobre como tradutores e intérpretes começaram suas
carreiras.  Dos  bem jovens  saindo  da  faculdade  aos  mais  experientes  que  deram uma
guinada  no  percurso,  ler  sobre  as  jornadas  compartilhadas  reforça  nossa  identidade
profissional, faz refletir sobre nossas próprias escolhas e até estimula a busca de novos
inícios.

A verdade é que a tradução e a interpretação são profissões mais
democráticas que algumas outras: há poucas – ainda que exigentes –
barreiras à entrada no mercado de trabalho. Por exemplo, questões
que em outras profissões podem ser bem seletivas (de forma tácita
ou explícita), como formação específica, idade, gênero ou localização
geográfica,  não  são  impedimentos  decisivos  para  trabalhar  como
tradutor ou intérprete. A formação é importante e faz diferença na
qualidade do trabalho, sem dúvida, mas não precisa ser específica e boa parte dela pode ser
até feita de forma autodidata ou em cursos complementares não acadêmicos.

Por outro lado, os caminhos são muitos, o que pode assustar quem esperaria mais certezas,
menos escolhas, e consequentemente, menos possibilidades de erro. E essa é outra utilidade
das histórias: saber que tombos virão, mas que levantar é preciso… e possível. Assim, a
tentação de seguir o caminho das pedras já traçado por outros é grande, e no início pode ser
útil como preparo e para atentar aos percalços que outros já passaram. Mas a evolução das
práticas da profissão se dá a tal passo que precisamos pensar não apenas no presente, mas
em como nos prepararmos para o futuro. E nesse caso, até o fato de ser iniciante pode ser
uma vantagem, pois é com o olhar e os hábitos da época contemporânea que se entra.

Lembrando que ser iniciante não significa começar do zero: todos temos uma bagagem de
vida e experiência em outras áreas que podem ser úteis ou mesmo a motivação principal
para a escolha de uma carreira tanto na tradução quanto na interpretação. Pode ser uma
curiosidade à toda prova, o olhar perscrutador sobre as coisas, facilidade de comunicação,
ou mesmo uma especialização de uma carreira anterior. São muitas as características que
podem fazer diferença no trabalho do dia a dia de um tradutor ou intérprete. E na verdade
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as  habilidades  ou  conhecimentos  que  podem  fazer  a  maior  diferença  nem  são  as
estritamente ligadas ao ofício, mas as que permitem ao profissional manter e promover sua
carreira, como as ligadas a administração ou marketing. Nisso, o iniciante que entra na
carreira mais tarde na vida, e já com experiência profissional em outras áreas, tem uma
vantagem.

O importante mesmo é a pessoa se conhecer o suficiente para saber
o que já traz de útil à (nova) carreira, para então buscar aquilo que
lhe sirva. É bom não perder de vista interesses, grupos de que faz
parte ou áreas que conhece, mesmo que pareçam não ter nada a ver
com  a  tradução  ou  interpretação.  Por  exemplo,  quem  está
começando hoje tem mais probabilidade de conhecer e usar mídias
sociais e de saber se comunicar virtualmente, um grande diferencial

para quem quer ser um tradutor independente que trabalha em casa. E pode aproveitar esse
conhecimento para participar de grupos em mídias sociais diferentes e saber o que acontece
mundo afora no mercado T&I. E também para conhecer o estado atual e as tendências do
mercado, e assim poder se posicionar, buscar sua inserção ou mesmo criar alternativas ou
explorar novos nichos. Um tema bastante em voga agora, por exemplo, é a prática de pós-
edição de tradução automática. Independentemente de considerá-la uma possibilidade de
trabalho ou não, é uma boa ideia saber o que já é feito na área. Assim, se tiver disposição
para aprender, o iniciante de qualquer idade poderá começar sua carreira já conhecendo o
que  o  mercado  usa  e  espera  do  profissional,  no  mínimo  para  tomar  decisões  bem
informadas.  Ou  ter  elementos  para  criar  e  aproveitar  seu  exclusivo  oceano  azul  de
oportunidades.

E finalmente: não somos, de modo geral, educadas para a autonomia, eu tive que aprender a
lidar com isso também. E é muito difícil encarar a possibilidade de ter que decidir sobre
tudo o que afeta a prática e manutenção do nosso trabalho. Algo que me afetou diretamente
há pouco tempo, por exemplo, foi a desatenção aos cuidados com a saúde. Apesar de a vida
de trabalho independente (muitas vezes em casa) parecer tentadora na ideia, na prática é
preciso  cuidar  inclusive  dos  nossos  hábitos,  pois  isso  afeta  diretamente  as  vantagens
trazidas pela independência. Equilíbrio é tudo, e buscá-lo nas nossas práticas, saber o que
está acontecendo no mundo, preparar-se para não só para o que vemos e queremos, mas ter
a mente aberte aberta para o que podemos vir a ser, nos colocará à frente de muita gente.

Sheila Gomes
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Para começar bem:
O que as empresas esperam da tradução profissional?
Cinco razões para um tradutor ou intérprete fazer um plano de marketing
Muitas fontes de consulta de terminologia!
Tem dúvidas sobre legendagem?
Veja esse passo a passo incrível sobre a localização de um JRPG.
Precisa ilustrar suas ideias visualmente?
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http://marketingtipsfortranslators.com/5-reasons-to-write-a-marketing-plan/
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Ensinar
Nem sempre é possível ensinar, mas aprender uns com os
outros, sim: somos todos mestres e aprendizes.
SEMANA 15 DE 52

Fui professora de inglês por mais de vinte anos e essa foi uma das experiências que mais me
ensinou na vida. E se aprendi algo com isso é que não há como ensinar o que uma pessoa
não  queira  aprender.  E  que  o  processo  de  ensino  e  aprendizado  envolve  não  só  a
comunicação igualitária entre as partes, mas também um acordo que contemple os objetivos
de cada um dos envolvidos. É preciso abertura e conversa suficiente para que se sintam à
vontade, não apenas para comemorar os acertos, mas para reconhecer os erros como passos
necessários.

Por exemplo, um dos maiores problemas que eu percebia entre os
alunos na sala de aula não era a falta de conhecimento ou o desafio
intelectual  em  si,  mas  os  filtros  afetivos  que  tinham  criado  no
decorrer  da  vida  em  relação  ao  aprendizado  do  idioma.  As
experiências negativas anteriores criaram uma barreira emocional
que  fazia  com  que  achassem  que  o  fracasso  era  a  regra  no
aprendizado do  idioma,  mesmo antes  de  tentar.  Assim,  uma das
primeiras coisas que eu fazia ao começar com uma turma nova, era compartilhar minhas
próprias experiências de aprendizado, minhas expectativas como professora e os problemas
que  já  tivera  ou  ainda  tinha  como  aluna.  Pense  na  ansiedade  que  muitos  de  nós
sentimos quando queremos fazer  algo,  mas não acreditamos ter  capacidade para isso,
mesmo quando sabemos que temos condições. Parece que há um muro entre a pessoa e
seu objetivo e escalá-lo é tão difícil que muitos desistem, até porque desafios não faltam no
nosso dia a dia profissional e pessoal (e devemos escolher nossas batalhas  para poder
continuar na luta). É por isso também que muitas vezes uma pessoa intelectualmente mais
capaz poderá não aprender tão rápido que outra emocionalmente estável, em condições
intelectuais semelhantes, e isso em qualquer área, não apenas na aquisição de um novo
idioma.

Como sabemos, nossas profissões ainda são pouco conhecidas pelo público geral, então é
bem  comum  ouvir  ou  ler  relatos  de  pessoas  que  precisam(?)  ensinar  clientes,
parceiros e pessoas próximas o tempo todo a respeito dos procedimentos e práticas do que
fazemos. Parece que a noção de ensino está mesmo ligada à nossa profissão. Ao mesmo
tempo,  muitos  dizem que  precisam aprender  mais  para  se  tornarem melhores  ou  se
“assumirem” como tradutores ou intérpretes. E que não têm nada a ensinar.
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Outros  ainda  acham  que,  por  saberem  mais  sobre  determinado
assunto, estão prontos para ensiná-lo a quem quer que seja. Porém,
como  já  mencionei,  creio  que  muito  pouca  coisa  pode  ser
ensinada, mas praticamente tudo pode ser aprendido. Ainda que a
disposição de quem está no papel de aprendiz faça muita diferença,
também  é  necessária  a  abertura  de  quem  assume  o  papel  de
mestre para reconhecer que o outro nunca é um copo vazio a ser

preenchido de conhecimento. Na verdade é sempre alguém cuja experiência poderá tornar a
interação uma possibilidade de aprendizado para as duas partes.

Foi assim, por exemplo, que comecei o TIME e o Multitude: para compartilhar conhecimento
dos mais experientes nas áreas em que os iniciantes costumam ter dúvidas frequentes. E as
notícias de pessoas que transformaram esse conhecimento em avanço na carreira foram
e  são  empolgantes,  uma  verdadeira  fonte  de  motivação  para  todos  nós  aqui  que
organizamos  os  cursos  e  vídeos.  E  todos  aprendemos  com  as  conversas  geradas,  os
depoimentos otimistas e as críticas embasadas. A ponto de manter a iniciativa viva, mesmo
que agora em frequência menor, pelo menos por enquanto!

E você? Já conhece o TIME ou acompanhou os cursos e consultorias do Multitude? Venha
dividir conosco suas experiências de ensino e aprendizado lá no Comunicaminhos!

Sheila Gomes

Aprendi essa semana:
Três elementos (e  mais) para ser um profissional indispensável para o seu cliente
Um ótimo editor de memórias de tradução
Nova tecnologia de tradução de vídeos da BBC
Reminders, um recurso interessante do Google Calendar
Previsões para as mídias sociais em 2016
Muitos livros acadêmicos disponíveis gratuitamente
Além da polêmica: whatsapp, uma plataforma de leitura
Como gerenciar uma carreira com renda variável
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Orientar
Mentores beneficiam o mercado profissional e a troca de
pontos de vista ajuda todos os envolvidos a crescer.
SEMANA 16 DE 52

Há algum tempo começamos a organizar uma associação de tradutores e intérpretes aqui
em Curitiba, e uma das ações que estamos discutindo é o estabelecimento de um programa
de mentoria para os associados. Por que um programa de mentoria? Temos entre nós vários
profissionais muito experientes e de boa vontade que gostariam de colaborar para que o
mercado local se desenvolvesse, além dos que já oferecem cursos de interpretação, oficinas,
organizam eventos e até… surpresas que estão por vir. Tudo isso para tentar estabelecer
parâmetros  para  que  esse  mercado  cada  vez  mais  profissional  seja  a  regra  para  os
tradutores e intérpretes, tanto os já em exercício como os futuros. E há os que querem
generosamente doar  seu tempo e  experiência,  num programa estruturado de troca de
conhecimentos.

E como um programa de mentoria pode beneficiar o mercado? Pode-
se  por  exemplo,  ensinar  as  habilidades  essenciais  da  prática
tradutória  e  de  negócios ,  mas  esse  não  é  o  único  e  nem
necessariamente o objetivo principal da mentoria. Uma das coisas é
compartilhar  o  aprendizado  e  a  experiência  de  toda  uma  vida
profissional, mas também o que foi aprendido em relação à própria
vida  e  a  perspectiva  que  ganharam  da  profissão.  Uma  pessoa
experiente saberá, por exemplo, quando receber algo que não corresponde às expectativas é
aceitável e quando isso se torna impossível. Outra situação é a perspicácia e a desenvoltura
apreendidas na carreira. Não que seja possível absorver isso direta e simplesmente por
meio da mentoria, mas observar os caminhos do raciocínio, assim como os da história que
levou o mentor até ali, pode ajudar a nortear sua própria jornada, seja por concordar ou
divergir das escolhas do(a) mentor(a).

Um(a) profissional experiente provavelmente já passou por tantas situações que terá não só
uma  visão  que  adotou  de  como  o  trabalho  deve  ser  organizado,  mas  também várias
alternativas testadas por conta própria ou conhecidas por meio de colegas. Além disso, a
experiência não se restringe apenas ao trabalho em si, mas em procedimentos que levem à
produção  de  conhecimento  a  ser  aplicado  diretamente  no  trabalho.  Ou  para  expandir
horizontes que futuramente tragam vantagens comerciais concretas ou aprendizado para o
desenvolvimento profissional.
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Algo que qualquer veterano conhecerá por experiência própria, por
exemplo, é o poder e o impacto do networking no estabelecimento e
manutenção de uma carreira.  Não há tradutor que não tenha se
beneficiado de uma boa rede de contatos, mesmo aqueles com um
nicho de mercado conquistado, por ter uma especialização ou par de
idiomas raros. E os contatos podem vir de mais perto do que muitos
imaginam,  como pessoas  próximas  que já  tenham conhecido  seu

trabalho  ou  colegas  de  trabalho  do  passado  e  do  presente.  Algo  que  a  experiência
pode ensinar: não subestimar possibilidades.

Finalmente,  uma  pessoa  experiente  terá  em  sua  manga  vários  ases  em  relação  à
comunicação com seus pares, clientes e outros colaboradores. Essa é, sem dúvida, a parte
mais sensível do aprendizado profissional e aquela na qual o(a) aprendiz poderá ter a maior
vantagem, já que o(a) mentor(a) provavelmente já deve ter feito contato com toda espécie
de pessoas nas diversas esferas que a profissão envolve.

Qual é sua experiência ou expectativa em relação a programas de mentoria? Já participou
de  algum?  Venha  dividir  conosco  suas  experiências  de  ensino  e  aprendizado  lá  no
Comunicaminhos!

Sheila Gomes

Orientação da semana:
Cinco perguntas a fazer no final do ano de trabalho, por Corinne McKay
Um curso de business models gratuito de Seth Godin para as primeiras 2.000 pessoas
que se inscreverem
A importância de atingir e cultivar um estado de consciência superior
Outras formas de orientação: qual é a certa para você?
Vinte recursos imprescindíveis para tradutores
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Viajar
Viajamos para crescer, aprender e nos (re)ver em um novo
ambiente. E o aprendizado que compartilharmos na volta
pode multiplicar esse impacto.
SEMANA 17 DE 52

Pisquei: lá se foi 2015, e no horizonte 2016 acaba de despontar. Hora de viajar para o
futuro, fazer resoluções, sonhar com o que quero realizar. Esse é um passo importante,
sonhar com o que se quer: é o que nos motiva a ir adiante. Foi por isso que o artigo sobre o
porquê de as resoluções de ano-novo raramente serem concretizadas  chamou a minha
atenção. E a resposta vai exatamente ao encontro do que sempre achei mais importante no
desenvolvimento pessoal e profissional: para assumir verdadeiramente o compromisso de
mudar e crescer é preciso questionar a si mesmo. Ter uma questão à nossa frente nos
coloca em movimento e a motivação para achar a resposta é muito maior do que apenas
reforçar uma afirmação.

Então comecei a me questionar e a primeira coisa que me saltou à mente, talvez pela época
(ou porque é das coisas que mais gosto de fazer), foi: vou viajar? E a resposta a isso é
sempre um sonoro SIM! E foi assim que resolvi organizar meus planos de viagem para 2016.
Eu sempre penso em fazer isso no início de cada ano, mas dessa vez eu me organizei de
verdade e abri um quadro no Trello dedicado a planejar as viagens do ano, em todos os
detalhes. Assim fica mais fácil até de combinar outros passeios nos locais que eu pretendo
visitar quando for aos congressos, outros eventos ou apenas passear (aliás, quem quiser
passear  ou  estiver  planejando  passar  aqui  pelos  lados  de  Curitiba  já  tem evento  T&I
garantido no mínimo uma vez por mês!).

Uma das grandes vantagens de viajar é a oportunidade de repensar
as prioridades do nosso dia a dia. Já que somos limitados a um espaço
diferente do que estamos acostumados e sem os recursos com os
quais  contamos  cotidianamente,  fica  mais  fácil  perceber  o  que
realmente é essencial na vida de cada um. Além de que a mudança
de espaço,  de ambiente e  das pessoas ao nosso redor pode nos
motivar  a  rever  nossos  próprios  pontos  e  vista  e  convicções  ao

observar outras formas, abordagens e possibilidades de vida.

Viajar é sair da zona de conforto, o que é necessário também para ir atrás daquilo que nos
interessa  e  aproveitar  as  oportunidades  ao  nosso  redor.  Nossa  mente  é  estimulada  e
podemos aproveitar isso como motivação para pensar no que podemos fazer para atingir
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nossos objetivos. Estando em um novo local podemos fazer novos contatos, que tanto podem
se tornar  amizades  como futuras  referências  profissionais.  É  por  isso  que,  para  mim,
viagens sempre são um investimento, não uma despesa. O potencial de aprendizado que
uma viagem pode  trazer  é  dificilmente  comparável  ao  aprendizado  por  outros  meios,
especialmente se for bem planejada.

Estar em outro lugar também é uma boa maneira de ressignificar o seu próprio. Ver o nosso
lugar a partir dos olhos de outros pode dar uma nova perspectiva ao que costumamos contar
como certo e trazer uma nova apreciação do local, ou mesmo aproveitar melhor o que ele
nos oferece. Até o fato de organizar uma viagem na qual você terá que se virar pra resolver
qualquer  problema  que  surja  pode  ser  uma  preparação  importante  para  o  trabalho
autônomo, onde temos que tomar todas as decisões ligadas ao nosso trabalho. Essa é uma
forma bem clara de exercitar a noção de que não existe problema grande demais se você
estiver preparado e de se dispor a saber o que está acontecendo além do nosso alcance
físico imediato.

E  toda  experiência  da  viagem poderá  ser  compartilhada  com os
colegas para que o crescimento e a evolução propiciada possam se
estender além de cada um. Seja num blog, num relato ao vivo em
algum encontro  ou numa apresentação de congresso,  sempre há
muito a dizer sobre viagens, pois a experiência de cada viajante é
única.  E  mesmo  antes  da  viagem em si  é  possível  rechear  sua
bagagem de conhecimento por meio da internet, o que pode servir
para fazer contatos prévios e mais tarde, quando for possível fazer uma viagem de verdade,
ter pontos de referência para aproveitar melhor a jornada.

Aonde suas viagens levarão você esse ano? Venha dividir  conosco as experiências que
trouxer na bagagem lá no Comunicaminhos  (e você também terá uma surpresa de ano-
novo!).

Sheila Gomes

Para rechear a bagagem:
Uma retrospectiva de 2015 nos 100 melhores artigos sobre T&I
Dez ferramentas de colaboração on-line para trabalhos de expressão visual
Opções para mensagens de resposta automática quando estamos fora do escritório
Sites para dar um novo impacto visual aos seus textos
Quer dominar a arte da transcriação?
Quinze extensões essenciais do Google Chrome para usar no Google Drive
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Delimitar
Nem tanto ao mar ou à terra: deixar claro o que é trabalho e
vida pessoal reforça nossa identidade como profissionais
entre os pares, pessoas próximas e clientes.
SEMANA 18 DE 52

Uma das coisas mais comuns nos relatos das mídias sociais entre tradutores e intérpretes é
o quanto as pessoas se sentem pouco valorizados ou reconhecidas em relação ao nosso
trabalho. Mais uma vez, é a invisibilidade se estendendo além da nossa prática. Há várias
razões  para  isso,  algumas  fora  do  nosso  alcance  imediato  ou  individual,  como  a
representatividade na sociedade, que faz parte de um processo longo e que envolve, por
exemplo, nosso trabalho conjunto com as associações e outras organizações do meio. Mas
há  algumas  coisas  que  podemos  fazer  no  nosso  dia  a  dia,  para  aparecermos
profissionalmente. Uma delas é ter claras as fronteiras entre o nosso espaço pessoal e
profissional,  para que as pessoas ao nosso redor ou em contato conosco, TODAS elas,
saibam quem somos e o que fazemos.

Isso começa, por exemplo, de forma prática, no nosso próprio
espaço  de  trabalho.  Quem trabalha  em casa  sabe como é
difícil estabelecer essas fronteiras, principalmente se a pessoa
não mora sozinha. Leva algum tempo e muita negociação até
que as  pessoas próximas percebam que,  embora você não
esteja trabalhando em um espaço tradicional de escritório, é
uma empresa de uma pessoa só. E essa percepção deve ser
construída a partir  da nossa própria atitude e postura em
relação ao espaço de trabalho. Se for preciso,  pode-se até
delimitar  esse  espaço  fisicamente  para  que  fique  clara  a  necessidade  de  não  ser
interrompido ou de manter o silêncio no ambiente. Para quem tem filhos, por exemplo, até
uma placa “gentil” poderia funcionar.

Também  é  preciso  manter  em  mente  que,  apesar  de  não
trabalharmos  restritos  por  um horário  de  escritório,  nosso
corpo  tem  limites  que  devem  ser  respeitados,  para  não
corrermos o risco de não poder contar com ele quando for
necessário. Então mesmo não tendo uma agenda regular ou
horários rotineiros, é importante manter um certo controle em
relação  ao  que  se  pode  fazer  sem  prejudicar  a  saúde  e
disposição. Haverá situações em que será necessário ir além
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disso, mas o ideal é que isso não seja regra, mas exceção.
Quem já fugiu uma vez da camisa de força representada pelos horários e procedimentos
impostos pelo trabalho de escritório, pode aproveitar o novo ambiente e situação pessoal
para desenvolver formas de trabalhar mais adequadas às suas peculiaridades, e também
mais ergonômicas e motivadoras. Se a pessoa está o tempo todo trabalhando ao redor de
prazos apertados, como pode crescer na profissão, buscando clientes cada vez melhores e se
aperfeiçoando em sua prática?

O lado bom é que temos muitos recursos com que contar. Não faltam ferramentas nem
ideias para adequar e otimizar o espaço de trabalho de acordo com as necessidades de cada
um. Hoje em dia, temos ferramentas para tudo: organizar o trabalho, a agenda de entregas,
otimizar o uso do computador, facilitar o processo de trabalho com textos, comunicar-se com
clientes e colegas, aumentar a produtividade, e tudo isso muitas vezes de forma gratuita.
Participar  de  vários  grupos  diferentes  ajuda  a  descobrir  muitos  desses  recursos.  Nas
discussões,  que não giram apenas em torno de consultas pontuais de vocabulário,  por
exemplo, muitas vezes surgem ideias incentivadas pelo próprio rumo da conversa ou pela
experiência anterior dos participantes.

E o mais importante, delimitar espaços e conhecer os próprios
limites é o que nos permite construir nossa autonomia para
que possamos ampliá-los e quiçá ultrapassá-los. Não há como
saber onde se pode chegar se não sabemos nem para onde
estamos indo ou o que somos capazes de fazer em um dado
momento. A sabedoria mais antiga nunca foi tão pertinente:
conhece-te a ti  mesmo, para saber quais fronteiras você á
capaz de cruzar a cada momento.

Divida  conosco  suas  experiências  nessa  jornada  ao  autoconhecimento  lá
no  Comunicaminhos  e  aproveite  para  participar  das  conversas  sobre  desenvolvimento
profissional que estão acontecendo durante o mês de janeiro inteiro!

Sheila Gomes

Mais fronteiras a conhecer e cruzar:
Dicas para freelancers atingirem seus objetivos em 2016
Pontes que mais atrapalham que ajudam: saiba quais são
Cinco situações em que vale a pena dizer não no trabalho
Tradutores: vale a pena conhecer o fenômeno da interpretação
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Coleções de documentos da biblioteca pública de NY em domínio público
Precisa converter imagens em ícones?
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Respeitar
Não só aos “mais velhos”, mas a todos os colegas, clientes,
curiosos. Respeitar para ser respeitado é o que marca uma
atitude colaborativa que tem o crescimento como meta.
SEMANA 19 DE 52

Respeito é uma palavra interessante porque traz uma ambiguidade de oposições: as noções
de estima e medo ao mesmo tempo. Segundo o latim, respeitamos a pessoa que “pede um
segundo olhar”, porque impressiona e inspira reverência. Para mim, a ideia de respeito
sempre foi associada primeiro à noção de reverenciar (ou temer) os mais velhos, mais sábios
e mais  experientes.  Quando era criança não tive contato com a noção de respeito  ao
próximo e ao igual. Só fui desenvolver essa visão mais tarde, e, mesmo assim, demorei
muito tempo para respeitar alguém “mais velho” (de vida ou de experiência) com admiração
e estima sem me colocar automaticamente em um patamar abaixo da pessoa. E foram
pessoas muito sábias que me ensinaram o contrário: o verdadeiro respeito vem da noção de
igualdade, e deveria ser sempre uma ação (consciente), não uma reação (ou domesticação).

Todos precisamos do próximo: sejam as pessoas do nosso convívio,
da  área  profissional,  ou  mesmo  nossos  pares:  para  apoio,
aprendizado  e  no  trabalho  coletivo  para  aprimorar  o  mercado.
Ninguém vive nem trabalha sozinho ou mesmo daria conta de todo o
trabalho à disposição no mercado. Mesmo sabendo disso, é comum
vermos os pares, pessoas que compartilham basicamente o mesmo
ofício,  rejeitando  essa  equiparação,  ao  colocarem-se  em  nível
superior ou distinto daqueles que consideram não compartilhar da sua percepção do que
representa ser um bom profissional.

Essa mentalidade de estar em um nível distinto limita nossas ações por um valor que não
necessariamente  representa  o  conceito  mais  abrangente  de  respeito.  Uma  pessoa
experiente, que esteja disposta a contribuir com sabedoria, poderá ser uma fonte preciosa
de conhecimento para formar nossa visão e nortear nossas ações no desenvolvimento da
carreira. Mas a experiência de um nem sempre pode ser aplicada a toda e qualquer situação
da carreira de outros profissionais. Poderá até ajudar a vislumbrar possibilidades e orientar
sobre armadilhas potenciais nas quais os outros não precisarão cair. Mas isso nunca nos
impedirá  de  errar,  e  o  mais  importante  é  tomarmos  a  experiência  alheia  como  uma
verdadeira permissão ao erro: para sabermos o que não precisamos repetir e o que podemos
fazer para errar melhor, de forma a aprender e aproveitar o conhecimento adquirido pela
nossa própria experiência.
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Lei da ação e da reação: aparentemente nem todo mundo sabe que
esta é uma lei da física, não dos relacionamentos. Estamos o tempo
todo envolvidos em relações pessoais e profissionais e ter isso em
mente pode nos proteger de nós mesmos naqueles momentos de
“ovo virado“. Que é um estado no qual todos entramos vez ou outra,
e ai de quem cruzar o nosso caminho nessa hora. Difícil é lembrar
que pode ser o outro que está num dia ruim e, sem pensar, devolver

uma patada motivada por algo que talvez nem tivesse a ver conosco. Por isso que nessas
horas, uma boa tática é desarmar a bomba: nunca responder “à altura”, mas ser polido e
tentar trazer a conversa para um nível igualitário, agindo na direção de tentar estabelecer o
diálogo.

E finalmente, respeitar a si mesmo. Se não for a questão mais importante, deveria ser uma
prioridade. Às vezes acabamos passando por cima de nós mesmos ao tomar caminhos que
não necessariamente contemplam nossos desejos, iniciativas, expectativas, planos. E muitas
vezes  isso  acontece  simplesmente  por  não  termos  em  mãos  todas  as  informações
necessárias para tomar as melhores decisões para nós. É difícil fugir dos modelos que nos
são impostos desde a infância, especialmente em relação ao mundo do trabalho. Há uma
série de expectativas para assumirmos determinadas posturas e atitudes. Além disso, ainda
temos muito forte a cultura do trabalho assalariado como se fosse, se não a única, a jornada
mais garantida para ter estabilidade profissional. Mas na verdade o mercado mudou muito e
essa acepção já não contempla a realidade. Vemos todos os dias notícias sobre as mudanças
estruturais  do  mundo  do  trabalho:  demissões,  estímulo  ao  empreendedorismo  e  o
crescimento  do  trabalho  independente.  E  ainda  estamos  construindo  essa  visão  da
valorização e respeito a si próprio enquanto profissional autônomo e independente.

Vamos  compartilhar  nossas  impressões  sobre  essa  transição  de  visões  lá
no Comunicaminhos?  E aproveite  para participar  das  conversas  sobre desenvolvimento
profissional que estão acontecendo durante o mês de janeiro!

Sheila Gomes

Conhecendo para respeitar:
As novas gírias de 2016, segundo a MTV
Nova versão do Translator Tools, com mais ferramentas e melhorias
Itens para animar sua mesa de trabalho
Perguntas a fazer a si mesmo sobre o seu trabalho
Dicas de produtividade de quem escreve sobre produtividade
Quer melhorar suas apresentações? Já conhece a Sociedade Brasileira de
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Apresentações Digitais?
Dez tendências de tecnologia e design para 2016
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Reclamar
Uma análise crítica para propor soluções pode gerar respeito
por sua proatividade.
SEMANA 20 DE 52

Por que reclamamos? Porque algo nos incomoda: os porquês nem sempre importam, o
problema é o incômodo. Por quê? Ouso dizer que é porque nunca tivemos tanto espaço para
reclamar. Com tanto espaço (principalmente virtual) a ser ocupado, parece apenas natural
reclamar nosso próprio quinhão… reclamando. E na verdade é bom ter voz e vez: isso pode
reforçar nossa autoestima e motivar a construção da nossa autonomia pessoal e profissional.

Reclamar é importante. Se ninguém falasse que algo está errado,
assim continuaria e quiçá até poderia haver pessoas prejudicadas
pela questão. Poder reclamar é um sinal dos tempos: estamos numa
democracia  afinal,  e  manifestar-se  a  respeito  de  algo  que  se
considera errado é no mínimo nosso direito, principalmente se nos
sentimos parte do processo. Muitas vezes a intenção do reclamante é
evidenciar  o  fato para que outros não caiam em armadilhas.  Ou
mesmo levantar o tema para, além de discuti-lo, tentar resolvê-lo.

E quem reclama é porque sabe que (agora) pode, se sente autorizado a isso e talvez veja
isso até como um valor pessoal, seja pela educação que teve ou mesmo pelo ambiente em
que vive(u).  E o  que está  fazendo na verdade,  ao soltar  a  voz sobre alguma coisa,  é
reclamando  seu  espaço  no  mundo,  sua  cidadania,  sua  importância  como  membro  da
sociedade.

Sou dessa turma. É por isso que quando entro em um grupo, procuro saber das regras e
entender meus direitos e deveres. Porque pretendo fazer tudo para dar certo, mas se o pior
acontecer, quero saber o que fazer para resolver. Como indivíduo, quero saber dos meus
direitos e agir com base neles se algo me afeta diretamente. Mas como parte de um coletivo,
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minha questão individual pode ser algo menor ou até irrelevante, principalmente se o grupo
em questão for profissional.

É fato que o cansaço e a frustração com o trabalho e certas situações cotidianas nos atinge
a todos em algum momento. Mas, por mais que precisemos colocar isso pra fora, o meio
profissional não é beneficiado por reclamações pessoais sem intenção de colaborar e mudar,
além de que isso pode acabar marcando negativamente nossa imagem. Nesse caso é melhor
contar com as pessoas próximas que, por nos conhecerem, entenderão que aquilo não é a
expressão total da nossa personalidade, mas um momento de cansaço da nossa força de
vontade.

E finalmente, as reclamações não precisam ser o fim de um grupo, ao afastar aqueles que
não suportam mais os “perrengues”, mas sim o início de um trabalho conjunto para discutir
e resolver coletivamente as questões levantadas:

É preciso atrair violentamente a atenção para o presente do modo como ele é, se se quer
transformá-lo. Pessimismo da inteligência, otimismo da vontade. (Antônio Gramsci)

Apareça  lá  no  Comunicaminhos  para  continuar  essa  e  outras  conversas
sobre desenvolvimento profissional que estão acontecendo durante o mês de janeiro!

Sheila Gomes

Reclamando atenção:
Doze formas de concretizar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional
Tendências para o mundo do trabalho em 2016
A vida é mais divertida quando não nos comparamos
A primeira  pergunta a fazer ao trabalhar com uma empresa nova
Vinte dicas para atravessar o ano sem arrependimentos
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Decidir
Acertar o curso quando não há objetivo claro é golpe de sorte,
não uma decisão profissional.
SEMANA 21 DE 52

Esta semana estou em São Paulo participando da Campus Party pela
primeira  vez,  um sonho antigo  que finalmente  consegui  realizar.
Junto  com  uma  grata  conquista:  apresentei  uma  oficina  de
localização de jogos com uma colega, divulgando o trabalho do IGDA
LocSIG  (o  grupo  de  localização  da  Associação  Internacional  de
Desenvolvedores de Jogos) e a terceira edição do LocJam, o primeiro
concurso mundial de localização de jogos. Foi uma experiência única
e resultado de uma série de decisões: de me voluntariar e ter tido votos suficientes para
entrar no comitê organizador do LocSIG; ter participado do Fórum de Jogos Digitais no ano
passado, onde fiz os primeiros contatos com a organização da Campus; ter feito a ponte com
a colega com quem dividi a palestra.

Situações como essas podem deixar muita gente insegura e não fui exceção: a certa altura,
me assustei mesmo com as responsabilidades que estava assumindo. Mas pesei na balança o
que poderia oferecer e o que ganharia em termos de contatos, conhecimento e experiência
profissional e decidi ir adiante. Vejo isso como uma troca em que ganhei muito e tento
colaborar  na  mesma  medida,  participando  dessas  e  outras  iniciativas  voluntárias  que
aprimoram o mercado e fazem pontes entre nós e outros profissionais (inclusive de outras
áreas).

E da forma como vejo, as decisões que tomamos nos definem, na
medida em que podem demonstrar nossa capacidade… ou a falta
dela. Por isso que tantas vezes é difícil decidir a respeito de algo que
queremos, mas cujos resultados podem se voltar contra nós se não
estivermos preparados o suficiente. E nem sempre é claro o que é
suficiente.  Mas  esse  é  um  caminho  em  que  o  mais  salutar  é
aproveitar a própria jornada e o que a paisagem pode oferecer, sem

o objetivo único de chegar ao fim da estrada. Até porque há decisões que podem parecer
pequenas a princípio e que, lá na frente, se revelem como o ponto zero de mudanças que
vão muito além da nossa carreira, influenciando os grupos e ambientes do qual somos parte.

Uma coisa importante, inclusive, é aproveitar possíveis desvios e usá-los a nosso favor.
Nunca se sabe o que uma nova situação pode apresentar em termos de oportunidades que
talvez  não  teríamos  no  caminho planejado.  Essa  também é  uma forma de  construir  e
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reforçar a resiliência necessária para nos manter na carreira. Assim, ao tomarmos decisões,
estaremos prontos tanto para acertar quanto para errar, e até mesmo cair. Mas podemos
aproveitar cada queda para aprender mais, tomar decisões com cada vez mais segurança e
atingir resultados cada vez mais próximos aos pretendidos.

Venha compartilhar conosco lá no Comunicaminhos as decisões que fizeram diferença na
sua carreira!

Sheila Gomes

Decidi destacar essa semana:
Até que ponto podemos monitorar a qualidade do nosso trabalho?
Dez passos para entabular uma conversa memorável
Porque as empresas não investem em tradução: entender para inferir
Profissionalismo na era das mídias sociais: a visão de um tradutor
O ambiente certo para relaxar e decidir de forma mais tranquila
Tirou 2016 para criar o CV perfeito? Será que é mesmo necessário?
Quem não quer se desligar do mundo virtual às vezes?
O que aprendemos com a experiência alheia
Indo à loucura no trabalho? Talvez entregar-se a ela seja a solução
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Ignorar
Podemos ignorar os problemas ou ser parte da solução,
ajudando a buscar informações ou pessoas que possam
resolvê-los.
SEMANA 22 DE 52

Desde que comecei esta série de posts, falo com frequência
sobre  as  coisas  que  nos  motivam  e  levam  a  crescer  na
carreira,  assim  como  sobre  os  possíveis  percalços  que
enfrentamos. Mas assim como as pausas são importantes para
a  harmonia  na  música,  as  coisas  que  ignoramos  também
afetam nosso trabalho e carreira. Ignorar coisas pode não ser
tão bom quando precisamos saber algo que escapa ao nosso
conhecimento no momento. Mas pode ser muito útil quando
simplesmente não temos tempo para ir atrás de mais do que já

estamos  fazendo:  aí  ignorar  é  sinônimo de  preservar  forças  e  disposição  mental  para
enfrentar outras coisas mais importantes que reclamam nossa atenção.

Todos ignoramos muito mais coisas do que temos (cons)ciência. E a
ignorância  pode ser  uma benção,  como diz  o  ditado,  e  até  uma
escolha. Assim como o esquecimento que o cérebro nos impõe para
não sobrecarregar a nossa capacidade de lidar com coisas demais ao
mesmo tempo, ignorar pode ser a saída perfeita para uma situação
sem solução no momento. Podemos colocar a questão em repouso até
que estejamos prontos ou termos os recursos necessários para lidar
com ela. Desde que nos organizemos para isso.

Outra  situação  em  que  ignorar  pode  ser  muito  mais  útil  do  que  dar  atenção  é
quando participamos de discussões  nas  quais  não temos nada para contribuir,  mesmo
quando não concordamos com a abordagem dada. Certos espaços não favorecem a troca de
pontos de vista de forma clara,  como alguns fóruns virtuais e as mídias sociais.  E há
situações que não podem ser resolvidas em discussões rápidas. Nesses casos, quase sempre
é mais útil preservar forças e disposição mental que manifestar-se.  Já mencionei isso aqui,
mas  repito:  causar  desgastes  desnecessários  para  defender  pontos  em âmbitos  pouco
favoráveis à discussão é sinônimo de tempo perdido, que poderia ser investido em discutir
questões em que podemos agregar e construir conhecimento (sei disso por experiência
própria).
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Mas há casos em que é temerário ignorar: em relação a coisas que fazem parte do nosso
trabalho e que na verdade podem ameaçar invadir o nosso tempo livre ou mesmo impedir a
captação de outros trabalhos. Por exemplo, todo o “trabalho em sombra” (shadow work)
relacionado aos projetos de tradução, isto é, aquelas tarefas não pagas que tomam tempo e
que são imprescindíveis para a realização do trabalho principal de tradução, da preparação
do texto à diagramação, faturamento, e por aí vai. Assim como as tarefas que priorizamos
em detrimento  de  outras,  o  que  se  escolhe  ignorar  pode  ter  um peso  maior  do  que
atentamos e nos prejudicar mais adiante.

E  você,  como  escolhe  o  que  vale  a  pena  ou  deve  ser  ignorado?  Venha  trocar
ideias conosco lá no grupo Comunicaminhos do Facebook!

Sheila Gomes

 

Das coisas não ignoradas esta semana:
A tradução humana é naturalmente superior?
Sete razões para a pessoas eficientes conseguirem fazer tudo o que fazem
O trabalho em equipe no projeto de localização de um website
O que os líderes dizem quando não sabem a resposta a uma pergunta
Como lidar com reclamações de clientes
Dicas de SEO para sites de tradutores
Seis dicas para startups que querem localizar seus sites
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Avançar
Um sinal de preocupação com a qualidade é mostrar como
evoluímos, pois o conhecimento não pode ser estanque.
SEMANA 23 DE 52

Eu integro um grupo profissional que discute desenvolvimento de carreira e se reúne a cada
duas ou três semanas, conforme as agendas de cada um. Sempre que nos encontramos
(virtualmente, pois os membros moram em lugares diferentes), além de tratarmos dos vários
assuntos da pauta, acabamos com muito mais planos do que quando começamos. É muito
estimulante trocar ideias e criar projetos com pessoas que compartilham a vontade de
crescer, além do seu conhecimento, experiência e motivação para avançar. Comentário de
um membro: podemos estar até meio “down” durante a semana, mas depois da reunião tudo
passa, para dar lugar a muito gás para enfrentar as próximas semanas, e mais. E o que
discutimos? Como criar o caminho único e avançar na carreira do jeito exclusivo de cada
um, usando a crítica construtiva dos colegas para aproveitar e desenvolver o que já somos e
temos. Começa na discussão, chega aos conceitos e dali, à prática.

Por exemplo, uma das coisas que todos nós discutimos e que também
é um assunto comum nas mídias sociais é a necessidade de ter nosso
currículo  atualizado  de  acordo  com  os  cursos,  especializações,
eventos, grupos, associações, projetos que fizermos ou com os quais
estejamos  envolvidos.  É  importante  deixar  claro  que  investimos
tempo em aprimoramento para sermos profissionais cada vez mais
melhores  tecnicamente,  a  par  das  práticas  mais  modernas  e  da
evolução do mercado. Isso se aplica não apenas ao currículo em si, mas a todos os registros
on-line e fora da internet, pois não há como saber quando e onde seremos encontrados por
quem precisa dos nossos serviços.

Há várias maneiras de estar na “vitrine”, desde a criação de um site próprio até um perfil
em plataformas como o About.me ou o Sumry. Essa também é uma boa oportunidade de
analisar  quais  destas  plataformas on-line  são ideais  para  o  tipo  de trabalho que você
oferece,  e  também para conhecer  novidades do mercado,  como a The Open Mic,  uma
plataforma de conteúdo dedicado a tradutores e intérpretes. E no dia a dia também há
oportunidades que nem sempre lembramos:  hoje  almocei  em um restaurante onde me
ofereceram um cartão fidelidade, aí vi a chance de dizer: “vamos fazer uma troca? Eu fico
com o seu cartão e você fica com o meu?”. E entreguei meu cartão de visitas, que sempre
carrego comigo. Já consegui trabalho por conta de cartões que deixei em locais assim. Mas
sempre pergunto ou aproveito situações em que as pessoas concordem em receber ou expor
meus cartões, nunca deixo sem pedir.
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É sempre bom mostrar nosso avanço: tudo o que se faz, todos os
cursos e experiências relevantes podem e devem ser registrados. O
ideal  é  analisar  como  essas  experiências  contribuíram  para  sua
formação profissional, ligando as atividades aos efeitos práticos no
seu trabalho. Por exemplo, ter trabalhado em uma certa empresa
pode  ter  colocado  você  em contato  com a  cultura  local  de  um
determinado  país;  ter  participado  de  grupos  de  estudo  pode  ter

contribuído para o seu senso de organização e de construção do conhecimento; atividades
que  tenham  envolvido  contato  com  público  podem  ter  aprimorado  suas  noções  de
apresentação profissional e capacidade de comunicação. A ideia é conseguir transportar
experiências que podem até não parecer relacionadas à primeira vista, mas que você sabe
que tiveram um papel importante na formação do profissional que você é hoje.

Para mim, por exemplo, uma forma de avançar na carreira foi  a
criação do Projeto 52 semanas. A escrita semanal dos artigos deste
blog, além da organização de ideias, a prática da escrita, o reforço da
identidade profissional e a veiculação das informações que encontro
na internet a cada semana expõem os projetos com os quais estou
envolvida  e  a  experiência  que  tenho  amealhado  no  decorrer  do
tempo. Inclusive já usei os artigos como exemplo da minha escrita
em português e do meu envolvimento com o mundo da tradução e da interpretação. É como
uma revisão semanal do que já fiz e faço e das possibilidades  que encontro, o que também
permite um estabelecimento e acompanhamento de metas que ajudam a manter minhas
decisões a curto, médio e longo prazo. E  a perceber o que é essencial no trabalho, ou o do
que posso ou devo abrir mão para avançar.

E  você,  tem  um  plano  em  curso  para  avançar  na  carreira?  Conte  pra  gente  lá  no
grupo Comunicaminhos do Facebook!

Sheila Gomes

As ideias para avançar desta semana:
Ter contato com a história para avançar ao futuro com conhecimento de causa
Avançar, mas não a extremismos, e sim para ter um impacto duradouro
Onde encontrar ofertas de trabalho de tradução on-line
É sempre bom estar preparado também para o lado difícil do trabalho independente
Seis dicas para a localização de sites para startups
Cursos em português voltados à criação literária e revisão
Certificação em gestão de projetos de tradução
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Entregar
É preciso negociar antes para não comprometer a qualidade,
mas depois de fixar prazos, cumpri-los: esse é um dos pilares
da reputação profissional.
SEMANA 24 DE 52

De vez em quando me perguntam o que fazer para entrar na carreira de tradutor ou
intérprete. E há várias formas de fazer isso: vide todas as histórias no blog do Multitude, nos
fóruns e sites de muitos colegas aqui no Brasil e no exterior. E apesar de ser algo com que
todos  acertadamente  se  preocupam,  fazer  um trabalho  de  qualidade  já  não  é  mais  o
suficiente,  mas  dominar  o  processo  completo  relacionado  ao  trabalho  e  as  tarefas
“acessórias” envolvidas, sim. Mesmo que primeiro seja necessário conseguir clientes, da
mesma forma que antes de entrar em contato com a qualquer cliente é preciso saber o que
estamos  “vendendo”  (especialização,  idiomas,  experiência),  também  é  preciso  poder
explicar claramente a forma como trabalhamos, incluindo o valor que vamos cobrar, além de
como e quando vamos entregar o trabalho terminado.

Conseguir e atender clientes já é uma questão que gera muita
ansiedade: assim como tudo pode dar certo, também pode
haver desvios, especialmente se não há uma estrutura de
trabalho clara. Se o(a) profissional tem consciência de que seu
trabalho, mesmo sendo independente, equivale ao de uma
empresa de uma pessoa só, tudo se torna mais claro: ele(a) já
sabe que, como toda boa empresa, o trabalho começa antes da
compra e não acaba na entrega do produto. E também sabe
que pode não ser uma boa ideia se preocupar só depois com

pagamento, em entregar conteúdo para não comprometer o contato já estabelecido, e, caso
aconteça o pior, em lidar com a crítica.

Essa semana que passou participei de algumas discussões sobre valores baixos pagos por
agências e editoras no Brasil. Há quem se revolte porque basta olhar o valor, fazer um
cálculo rápido do volume em relação à tarifa e comparar ao tempo que normalmente se leva
para realizar esse tipo de trabalho. Graças às mídias sociais, hoje essas discussões são
abertas  e  muita  gente  participa  e  pitaqueia,  e  isso  é  ótimo,  porque  permite
espalhar conhecimento sobre como alguns processos funcionam. E mesmo com a revolta,
apenas na leitura das conversas, chega-se à conclusão de como ainda há muito a trilhar
nesse mercado: do lado de lá , de agências com critérios questionáveis, clientes que não
entendem o que fazemos, criadores que nos incluem tarde demais no processo; do lado de
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cá, a compreensão do escopo do trabalho independente (=freelancer), ou seja, de que não
somos funcionários de ninguém além de nós mesmos.

Nesse aspecto, uma questão importante, que já comentei em outros
artigos, é “sair do armário” e nos assumirmos como os profissionais
que  devemos  ser  (“Sou tradutor(a)/intérprete”),  em vez  de  “faço
traduções”, “quero só pegar um frila”, etc. Para fazer isso é preciso
saber o que é ser um profissional de tradução e interpretação. Ler a
respeito ajuda, participar dos grupos virtuais, mais ainda, e praticar o
networking em eventos de todos os portes, nem se fala. São ocasiões
em que vemos quem são as pessoas por trás dos perfis e isso é que dá a verdadeira
dimensão do nosso mercado. Além de dar um orgulho danado de fazer parte desse grupo!

E você,  como entrega seu trabalho? Conte pra gente lá no grupo Comunicaminhos  do
Facebook!

Sheila Gomes

Entregue na minha caixa de entrada essa semana:
Várias ferramentas úteis para tradutores (conversão de arquivos, verificações, etc.)
Para discutir com mentores, amigos, colegas: como falar de projetos
Pablo Muñoz Sanchéz, sobre localização de jogos: “não reclame dos problemas,
encontre soluções“
Usuários de Mac: sete coisas que talvez você ainda não use
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Resistir
Transformar problemas em desafios é uma habilidade
imprescindível para desenvolver a carreira.
SEMANA 25 DE 52

Há várias profissões que não são nada fáceis,  especialmente para aqueles de nós que
trabalham de forma independente. Intérpretes e tradutores não são exceção, mas nossas
profissões trazem uma dificuldade a mais: a infinidade de caminhos possíveis. Como fazer
paralelos e ter parâmetros para se basear? É possível, afinal, fazer um “mapa” definitivo do
caminho para ter sucesso na carreira de tradutor ou intérprete? Talvez, mas provavelmente
será um mapa do maroto, que mostra informações diferentes a cada uso e é muito mais útil
para saber aonde não ir.

Por um lado, isso é muito bom, pois é justamente para ter liberdade de
escolha que muitos de nós nos tornamos trabalhadores autônomos. Por
outro,  é um tanto intimidador resistir  àquela vozinha que puxa pra
baixo quando a gente está sem trabalho há algum tempo  e os e-mails
não  chegam,  o  skype  emudece,  o  telefone  não  toca.  Quando  isso
acontece, resistir ao canto do boto dos trabalhos que rendem pouco e
incomodam muito acaba sendo muito difícil.

Para não chegar a esse ponto é preciso resistir à tentação de ficar na zona de conforto, ter
visibilidade, se expor; pois quem não aparece, não é lembrado.  Isso é um pouco mais difícil
para os introvertidos como eu, mas, com o devido preparo, é possível elaborar estratégias
para apresentar-se para o mundo, e até criar nichos de trabalho e especialização. Para mim,
uma das formas mais eficientes de fazer isso é estar em contato com os pares, virtualmente
ou de forma presencial, expondo ideias, opiniões e fazendo comentários. Hoje em dia, com
tantas ferramentas,  métodos e meios,  é mais fácil  se preparar e trazer o foco ao que
realmente importa: o que temos a dizer que ninguém mais dirá da mesma forma.

Também  é  preciso  resistir  ao  medo  do  novo:  mesmo
com tantas inovações tecnológicas aparecendo no mercado,
cada vez mais o componente  humano é que faz diferença para
nos  tornarmos  profissionais  requisitados.  Nessa  hora,  fica
clara a necessidade de investir na profissão. Ao mesmo tempo,
a incerteza sobre o que fazer turva as ideias, já que o dinheiro
pode estar  escasso  e  as  perspectivas  podem parecer  mais
sonhos que metas. Só que resistir a investir tempo e dinheiro
pode multiplicar esse efeito. Assim como resistir a expor-se,

http://www.wikiwand.com/pt/Mapa_do_Maroto
https://theopenmic.co/10-things-i-do-when-no-one-calls/
http://www.infoescola.com/folclore/a-lenda-do-boto/
https://www.multitude.trd.br/wp-content/uploads/2016/02/boto-cor-de-rosa.jpg
https://www.linkedin.com/pulse/visibility-strategies-introverts-who-want-seen-heard-beth-buelow-pcc
http://blog.ted.com/10-tips-for-better-slide-decks/
https://www.themuse.com/advice/facebook-groups-the-bestkept-secret-for-boosting-your-career
http://johnmk.tumblr.com/post/139914311352/the-future-of-work-will-be-distributed
https://www.multitude.trd.br/wp-content/uploads/2016/02/Entregar-_red-4.jpg


ficando  apenas  na  própria  área  e  não  alçando  voos  mais  longínquos,  pode  fazer
parecer mais alto o degrau a ser galgado.

O(s) humano(s) é o que busco para resistir e manter o que sempre me atraiu na profissão:
aprender a cada dia, nunca perdendo de vista a verdadeira importância de cada um, a
influência  que  posso  ter  na  jornada  profissional  do  outro,  e  como  as  atitudes  refletem  e
mantêm o estado do mercado. Porque é resistindo em conjunto que vamos mudá-lo de
verdade.

E você, tem alguma tática de resistência? Conte pra gente lá no grupo Comunicaminhos do
Facebook!

Sheila Gomes

Achados irresistíveis da semana:
Como escrever e-mails que as pessoas queiram abrir
De um especialista em TED talks: como fazer apresentações que funcionam
Coletânea de links sobre localização de jogos
Dez formas para deslanchar sua carreira usando mídias sociais
Programas gratuitos úteis para tradutores independentes
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Conhecer
Conhecer-se é o que traz o foco necessário para saber com o
que se pode contar e como determinar a direção a seguir na
carreira.
SEMANA 26 DE 52

Sabe uma semana complicada? Muito trabalho, muita novidade, muita conversa interessante
e boas perspectivas, mas também questões a resolver, coisas a decidir, mais escolhas que eu
gostaria? Esse é o resumo do que tem sido não apenas essa última, mas todas as semanas
desse ano. Por um lado, é tanta responsabilidade quanto eu teria quando trabalhava como
funcionária; por outro, são situações bem-vindas porque são fruto de uma carreira que
escolhi e não troco por nada desse mundo. Porque é nela que (demorei, mas) me achei, me
reconheço e estou satisfeita com os desafios e as realizações.

E o que é necessário para ter uma carreira bem-sucedida? Ter formação especializada pode
ser um grande diferencial, considerando que o mercado não é regulamentado e não há
exigências legais estabelecidas. Assim, essa formação pode muito bem ser obtida de forma
autodidata (boa parte no meu caso, ainda que tenha investido numa pós na área, para
aprender mais), principalmente considerando o acesso ao conhecimento que temos hoje. E
há  vários  profissionais  bem-sucedidos  que  construíram  sua  carreira  a  partir  de  uma
formação diferente da tradução, que investem continuamente em se aprimorar, a ponto de
se  tornarem  líderes  em  seus  nichos  de  mercado.  São  referências,  e  não  por  terem
determinado conhecimento e experiência, mas por saberem usar isso para influenciar o
meio do qual fazem parte. Eles sabem o que são e como podem contribuir para manter ou
aprimorar o estado do mercado.

Mas afinal, quais são os indicativos de uma carreira bem-sucedida?
Ter  dinheiro?  Ser  uma  referência  da  área?  Ter  satisfação  no
trabalho?  Tudo  isso  e  nada  disso?  Para  cada  um pode  ser  algo
diferente,  e  daí  a  importância  de  conhecer  a  si  mesmo,  pois  as
escolhas  feitas  na  carreira  dependem  diretamente  desse
entendimento. Bem como a importância de conhecer possibilidades,
mas também de saber que o que serve a um pode não servir a outro,
até porque há vantagens até de não ser profissional no trabalho. E também nas experiências
negativas, que não necessariamente indicam que há algo errado nas escolhas feitas, mas
talvez na abordagem dada a elas.

E podemos nos conhecer e entender onde nos situamos por meio da análise do que acontece
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no mercado. Conhecer o meio onde se atua, além de ser uma boa preparação para as
exigências e  expectativas dos clientes,  também funciona para estabelecer os primeiros
filtros  em  relação  ao  que  se  quer  fazer  de  verdade.  Por  exemplo,  quem  acha  que  as
profissões de tradutor e intérprete limitam-se apenas ao trabalho com textos escritos ou
falados de um idioma outro, pode se espantar com a diversidade que encontramos na nossa
área, de especializações várias, às formas como podemos realizar nosso trabalho.

E  os  trunfos:  com quem e  o  que  se  pode  contar?  Pessoas  com
experiência no mercado — e nem precisa ser o nosso — podem ter
muitos insights a dividir sobre como negociar, lidar com problemas,
buscar alternativas. E podem também conhecer recursos para lidar
com as atividades diretas e indiretas relacionadas ao nosso trabalho,
e o que deve ser priorizado para atingir os objetivos pretendidos. Ou
mesmo o que não fazer. Mas só se a gente souber para onde está

indo! Por isso que sempre reforço a importância de qual deve ser o ponto de partida para
tudo, mas tudo mesmo, que decidimos na carreira: conhecer a si mesmo.

E agora temos uma seção de comentários aqui mesmo no site! Deixe suas ideias, opiniões e
impressões,  ou  se  quiser  continuar  a  discussão,  entre  no  grupo  Comunicaminhos  do
Facebook!

 

Sheila Gomes

Conheci essa semana:
Agradecer é uma arte a ser dominada
A melhor forma de encerrar o seu dia de trabalho
O que fazer quando estamos mais ocupados do que precisamos estar?
Conselhos de um tradutor que está começando: invista na resiliência
Como vencer o medo de negociar
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Atender
Encontrando o meio-termo: o que oferecer profissionalmente
em termos de valores, habilidades e conhecimento.
SEMANA 27 DE 52

Ontem tivemos nosso barcamp de tradutores e intérpretes aqui em Curitiba e uma das coisas
que definimos foi a organização de um ciclo de debates temáticos sobre os diversos aspectos
das nossas profissões. Das questões burocráticas à apresentação profissional, vamos trocar
ideias e compartilhar experiências sobre um tema diferente a cada mês, e já montamos um
calendário de discussões até o final do ano. Como o grupo é muito dinâmico e há pessoas
novas a cada mês, a sugestão apareceu e foi muito bem recebida tanto pelos veteranos,
como pelos  iniciantes,  pois  todos  sabemos que precisamos entender  e  acompanhar  as
mudanças do mercado de trabalho.

Discussões como estas são comuns nos grupos virtuais também, onde
temas do gênero aparecem com frequência. E essa semana não foi
exceção, mas destaco dois em que participei e que considero faces
da  mesma moeda:  como conseguir  os  primeiros  clientes  e  como
atender  aos  clientes  que  já  foram  captados  (sejam  diretos  ou
agências) em relação a prazos, escopo, pagamento, entre outros. E
acho  importante  colocar  as  duas  questões  juntas  porque  uma
praticamente  responde  à  outra:  conseguir  os  primeiros  clientes  deveria  ser  um passo
posterior a estar informado sobre o trabalho “acessório” do tradutor profissional. Ou seja,
tudo o que há para fazer, além da tradução, para entrarmos e nos mantermos no mercado
de trabalho.

Quando eu comecei a traduzir já tinha experiência de trabalho em empresas e também como
profissional autônoma, então essas questões já eram familiares para mim, e fizeram muita
di ferença.  Não  aprendi  isso  na  faculdade,  mas  como  consequência  da
minha experiência profissional, em que tive contato com esses aspectos do mercado de
trabalho em algumas áreas diferentes. Mesmo assim, considerando que a tradução tem
particularidades únicas,  precisei  aprender (e continuo aprendendo) a lidar as situações
próprias da nossa área.
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Aprendi, por exemplo, que atender um cliente não é necessariamente
fazer o que ele pede , às vezes pode até significar contrariá-lo e/ou
convencê-lo a respeito do que ele realmente precisa, e não o que
pensa que precisa. É daí também que vem a necessidade de nos
capacitarmos cada vez mais e sermos os profissionais com quem o
cliente pode contar e em quem pode confiar,  para que ele perceba o
valor  que  podemos  agregar  ao  trabalho  dele,  e  conquistar  sua

fidelidade.

E para fazer isso é preciso deixar claro quais nossos valores, o que fundamenta a nosso
prática, pois isso é uma parte importante para conquistar confiança. O que nos define como
pessoa, e não apenas profissional, é um dos grandes diferenciais a nosso favor no mercado. 
Qual é o valor do conhecimento? A base da qualidade, sem dúvida, mas já há muito tempo
deixou de ser diferencial para se tornar requisito mínimo. É preciso, além de desenvolver as
habilidades necessárias para fazer o nosso trabalho, conhecer as armadilhas e possíveis
tropeços ao lidar com clientes.

E agora temos uma seção de comentários aqui mesmo no site! Deixe suas ideias, opiniões e
impressões,  ou  se  quiser  continuar  a  discussão,  entre  no  grupo  Comunicaminhos  do
Facebook!

Sheila Gomes

Achados que atenderam às expectativas essa
semana:

Como criar um ambiente de trabalho positivo
O progresso está lento quase parando? Calma, não desista.
Pesquisar o cliente pode trazer oportunidades inesperadas
Quatro coisas a lembrar quando algo não dá certo

https://www.themuse.com/advice/your-5step-plan-to-getting-a-promotion-without-having-to-ask-for-it
https://www.themuse.com/advice/your-5step-plan-to-getting-a-promotion-without-having-to-ask-for-it
https://www.multitude.trd.br/wp-content/uploads/2016/03/Redondo-3.jpg
https://www.themuse.com/advice/5-tips-on-changing-careers-from-experts-who-know-what-theyre-talking-about
https://www.themuse.com/advice/3-real-interview-stories-thatll-make-you-say-wtf
https://www.themuse.com/advice/3-real-interview-stories-thatll-make-you-say-wtf
https://www.facebook.com/groups/comunicaminhos/
https://www.multitude.trd.br/sobre/
https://www.themuse.com/advice/how-to-become-the-most-positive-person-in-your-office
https://www.themuse.com/advice/not-making-progress-why-you-shouldnt-give-up-just-yet
https://www.themuse.com/advice/3-opportunities-you-ruin-for-yourself-when-you-dont-research-a-company
https://www.themuse.com/advice/4-things-youre-allowed-to-tell-yourself-when-youre-feeling-down


Reunir
Ninguém é uma ilha: a reunião de várias mentes pode trazer
novas perspectivas e ser a base de construção de
conhecimentos que beneficiem a todos.
SEMANA 28 DE 52

Quando eu ainda estava no início da faculdade, um tema que capturou minha atenção e
acabou virando a  lente  pela  qual  estudei  tudo o  que veio  depois  foi  o  etnocentrismo.
Entender a noção e as consequências de ver e julgar outra cultura a partir dos princípios da
nossa própria alimentou muitas das minhas pulgas atrás da orelha (que até hoje auxiliam
inclusive a minha prática da tradução). Na época, ao pesquisar o tema, conheci os textos de
Margaret Mead e seu trabalho nas ilhas Samoa. Além de reforçar a admiração que sempre
tive por mulheres cientistas, o pensamento dela influenciou profundamento o meu olhar
sobre outras pessoas e culturas e o poder de multiplicação que a união pode trazer:

“Nunca  duvide  que  um  pequeno  grupo  de  pessoas  conscientes  e
engajadas possa mudar o mundo. De fato, sempre foi assim que o mundo
mudou”.

É por esse ideal e talvez pelos efeitos que já sentimos aqui em Curitiba que ouço falar cada
vez  mais   sobre  como a  cidade  está  se  tornando  um pólo  de  tradução:  nossa  união,
com encontros tão produtivos que sempre sobram ideias, estão ajudando a mudar esse
canto  do  mundo.  É  mesmo muito  inspirador  e  uma grande  motivação  para  continuar
agregando pessoas e criando iniciativas de profissionalização e aprendizado. Há cada vez
mais informações à disposição, nossas profissões se tornam mais conhecidas, e profissionais
e clientes podem trabalhar em condições mais igualitárias e vantajosas para ambas as
partes.

E é um prato cheio para quem, como eu, é viciado em informação.
Informações de vários meios e cabeças diferentes (muitas vezes até
antagônicas) são as melhores fontes para cruzamentos inesperados e
projetos inéditos. São muitas mentes juntas que geram parcerias e
iniciativas  muito  produtivas.  Tanto  faz  se  são  profissionais
experientes ou não: os iniciantes podem cruzar as informações com
outras que tenham visto, e os mais experientes, além disso, podem
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usar de sua experiência para apontar possíveis falhas e recomendar meios de sobrepujá-las.

E  dentro  dessa  prática,  nesta  semana,  duas  situações  me fizeram (re)pensar  o  que é
realmente importante a ponto de ser mantido e receber mais atenção e o que deve ser
descartado. A primeira era um projeto de tradução que gostaria muito de fazer, mas que
acabei abrindo mão antes de começar. Mesmo com o aprendizado envolvido, que era o
maior  motivador,  não  justificava  o  tempo  tomado  de  outras  atividades  tão  ou  mais
importantes.  Pedi  opiniões,  pensei  e  cheguei  à  conclusão de  que bater  em retirada e
economizar energia para a próxima batalha era a melhor solução. Até porque “batalhas” não
faltam, e a segunda situação mais que compensava a primeira: a oportunidade bem-vinda de
voltar à sala de aula (falando sobre CAT tools). Algo diretamente ligado ao motor da minha
vida e carreira:  o contato com pessoas, e com o bônus de tornar nosso trabalho mais
conhecido.

Conte aqui suas experiências em reunir pessoas: agora temos uma seção de comentários
logo abaixo! Deixe suas ideias, opiniões e impressões, ou se quiser continuar a discussão,
entre no grupo Comunicaminhos do Facebook!

Sheila Gomes

Achados reunidos essa semana:
O que esperar das reuniões presenciais
Qual é o papel do controle na sua vida?
Como se recuperar de um revés?
Um erro depois do outro… até dar certo.
Evento à vista: vamos conversar com os colegas?
Argumentos para as empresas contratarem tradutores
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Consolidar
A solidez na carreira é uma construção lenta, que envolve
diversidade de recursos, produtividade e muita, muita,
paciência.
SEMANA 29 DE 52

Essa semana tive uma mini epifania quando me perguntaram se eu acho que meu trabalho
faz alguma diferença no mundo, sendo invisível como é. O SIM enfático que dei como
resposta deixou claro a seriedade com que vejo meu ofício. E não só isso, mas o entusiasmo
que tenho pelo que faço, e a consciência cristalina de sua importância na minha vida e na da
sociedade de forma geral. E não é só discurso: para mim, a partir do momento em que saí do
armário como tradutora, assumi também perante o mundo a defesa e a promoção de uma
imagem a mais próxima possível da realidade do nosso trabalho.

É  por  isso  que  acho  importante  não  só  a  construção  e
direcionamento da minha própria carreira, mas a de meus pares,
sejam  eles  iniciantes  ou  veteranos,  pois  todos  refletimos  uma
imagem da nossa profissão. Cada um de nós representa o mundo da
tradução e da interpretação para aqueles que conhecemos e é dessa
forma  que  podemos  e  devemos  nos  enxergar:  um  reflexo  que
representa o grupo do qual somos parte. E a forma como tratamos e
ouvimos nossos pares pode trazê-los a um patamar mais profissional ou manter o estado do
mercado: as consequências, como vemos hoje, nos atingem a todos.

É comum usarmos como parâmetro profissional as pessoas já estabelecidos na profissão.
Mas o que significa estar estabelecido na carreira? Como definimos a solidez de uma
carreira? Uma vez eu pensava que era um determinado ponto ao qual cada um chegaria se
trabalhasse bem, seguindo os passos certos, e de preferência, o mais rapidamente possível.
No decorrer do tempo, porém, eu descobri que rapidez pode ser bom para quem anda
sozinho,  mas  para  ir  longe,  é  melhor  buscar  companhia.  É  assim  que  chegamos  à
maturidade  profissional,  que  nos  tornamos  especialistas,  que  nos  sustentamos  com
segurança.

http://www.ruesterweg.de/2016/03/out-and-about-as-an-ambassador-for-the-translation-industry/
http://www.thebookoflife.org/how-to-be-a-good-listener/
https://www.multitude.trd.br/wp-content/uploads/2016/03/Ouvir.jpg
http://www.bakadesuyo.com/2016/03/expert/


Uma vez eu também acreditava que a busca eterna da perfeição é
que me faria uma profissional melhor e traria a almejada solidez na
carreira. E a importância de fazer um trabalho de qualidade, cada
vez melhor, com certeza tem um grande peso nisso. Mas não se o
perfeccionismo  significar  a  perda  de  oportunidades  de  crescer  e
aprender.  É  comum  a  obsessão  tomar  conta  quando  nos
preocupamos demais em fazer um trabalho perfeito. Mas nem tudo é

tão claro assim, e o que pareça perfeito a um, poderá ser exagero a outro, e impedir que se
aproveite outros aspectos do trabalho, como o aprendizado.

Além disso, a busca exclusiva da perfeição pode colaborar para o esgotamento mental e
físico  antes  da  hora,  e  comprometer  os  relacionamentos,  que  são  essenciais  ao
estabelecimento da carreira, pois a preocupação concentrada demais no trabalho pode nos
isolar  do  mundo  ao  redor.  Isso  não  significa  que  devemos  nos  conformar  com  a
mediocridade,  mas  sim  ter  a  consciência  de  que  a  perfeição  é  utopia  que  serve
para  direcionar  o  caminho,  nunca  um  fim  por  si  só.  Competir  consigo  mesmo  para
aprimorar-se continuamente é saudável, desde que não seja o único valor que baseie sua
prática.

E contar com a opinião dos pares para avaliar conceitos e visões de carreira pode ser muito
útil: aproveite que agora temos uma seção de comentários aqui e deixe a sua! Ou se quiser
continuar a discussão, entre no grupo Comunicaminhos do Facebook!

Sheila Gomes

Achados da semana para ajudar a consolidar a
carreira:

Vinte formas de encerrar um e-mail profissional em inglês
Para quem usa o Chrome ter acesso direto ao Trello
Uma plataforma profissional e um portfólio da sua escrita
Como apresentar propostas: conheça seu interlocutor e o papel da pessoa na empresa
Quatro formas de tornar o seu currículo mais eficiente
Enquanto você não puder ter um(a) assistente, seu smartphone pode ajudar
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Responder
Mostrar respeito pelo tempo e limitações alheias aumenta a
confiança das pessoas no seu profissionalismo.
SEMANA 30 DE 52

Faz uns 20 anos que não assistimos televisão aberta ou paga em
casa.  Acabo  vendo  só  às  vezes,  quando  visito  meus  pais,
ou em cafés e lanchonetes, mas ela já não prende minha atenção:
fico  sempre  com a  sensação  que  são  as  sombras  na  parede  da
caverna. E porque levanto esse fato? Nesses tempos de excesso de
informação e resposta cada vez mais rápida às questões a resolver,
acabei  fazendo  uma  escolha  para  responder  à  minha  própria
necessidade de entender  o  sentido  por  trás  das  coisas:  buscar  as  fontes  mais  diretas
possíveis e manter as pulgas auriculares bem alimentadas. Ou seja, desistir da TV “guiada”
e usar o aparelho só para ver aquilo que eu mesma programe.

E  isso  se  aplica  às  relações  profissionais  também:  para  mim,  é  essencial  buscar
um equilíbrio ao responder a contatos, para que ninguém perca tempo com informações
desencontradas ou incompletas. E também não esquecer de que estou lidando com uma
pessoa: não é por que o contato é profissional que deva ser mecânico ou a comunicação oca.
Mas também já aprendi a não exagerar nos detalhes a ponto de me esconder atrás deles e
não completar a conexão, um erro que já cometi e hoje faço o possível para evitar.

Com os colegas a questão é igual, mas a noção de estarmos no mesmo patamar pode levar a
dois extremos nada bons: de um lado, a ideia de sermos concorrentes uns dos outros e, de
outro, sermos amigos demais a pontos de não apontar ou mesmo acobertar problemas. A
resposta eu encontrei  na comunicação minimalista,  mas acolhedora.  Nunca supor,  mas
perguntar. Não apontar a questão alheia, mas expor minhas próprias fraquezas e erros.
Fazer uma ponte humana para deixar claro que somos pares, independentemente do estágio
em que estamos na carreira, a experiência já amealhada, o conhecimento acumulado.

Assim como aos leigos,  a resposta aos pares deveria ser sempre
gentil.  Mesmo  que  a  postura  do  interlocutor  seja  desafiadora,
conflitos e desentendimentos só ocorrem se as partes envolvidas se
deixarem levar pela onda. Se  a resposta ao desafio for inesperada,
não  um  contra-ataque,  a  potencial  refrega  perde  o  oxigênio  da
combustão. Já são muitas as pressões da profissão para dar atenção
ao que só nos afeta se deixarmos. De dentro pra fora é o movimento

para crescer.
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O problema é que prestar atenção a si mesmo acaba não sendo uma prioridade quando se
fala de trabalho, pois a noção de ele ser a fonte das soluções para os problemas básicos da
vida (pirâmide de Maslow e quejandos) acaba dando uma prioridade que ultrapassa às vezes
os próprios problemas a resolver ou criando outros que afetam diretamente o bem-estar. E
o trabalho acaba se confundindo até com a própria identidade da pessoa. Daí a grande
importância de,  mesmo não sendo possível  respeitar esses limites o tempo todo, tê-los
muitos claros e periodicamente avaliar se as escolhas feitas ainda valem a pena. Para que a
resposta à principal pergunta seja sempre positiva: o que me trouxe até aqui ainda me
carrega?

E contar com a opinião dos pares para avaliar as melhores respostas pode ser uma boa
ideia: aproveite que agora temos uma seção de comentários aqui e deixe a sua! Ou se quiser
continuar a discussão, entre no grupo Comunicaminhos do Facebook!

Sheila Gomes

Respostas encontradas essa semana:
Resposta aos críticos: doze razões para as traduções de jogos serem ruins
Como não esquecer de tratar a si mesmo com respeito e atenção
Ainda procurando clientes para responder? Comunique-se com um site
Outra forma de responder aos colegas: fazendo apresentações interessantes
Exemplos de como a indústria turística responde às necessidades do mercado em
mídias socias
Das ideias interessantes às quase inacreditáveis, várias formas de usar Google
Hangouts
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Discutir
É importante deixar o seu ponto de vista claro, assim como
respeitar o alheio.
SEMANA 31 DE 52

Esses  dias  publiquei  no  Comunicaminhos  um  texto  que  achei
interessante. Ele falava sobre o brainswarming,  uma técnica para
inspirar ideias inovadoras. E onde conseguimos aplicá-la? Na nossa
profissão, um exemplo são os grupos, onde a discussão a partir de
vários pontos de vista apresenta diversos ângulos possíveis a partir
da vivência dos envolvidos.  Essa é uma das coisas que torna os
nossos  Barcamps  tão  dinâmicos  e  geradores  de  ideias  (veja
a agenda se quiser vir no próximo!), assim como o grupo Mastermind de que faço parte (e
que vamos apresentar no congresso da ABRATES).

Fiz  vários  amigos  no  decorrer  da  carreira  que  contribuíram para  o  meu  crescimento
profissional  e  pessoal,  em  grande  parte  por  meio  da  discussão.  Muitas  vezes
não concordamos totalmente em certas coisas, ou discordamos frontalmente em questões
importantes  para  cada  um.  E  também  passei  por  isso  com  os  pares  que  conheci
virtualmente,  nos  fóruns  de  que  participei  e  que  moderei  (aliás,  uma  atividade  que
recomendo muitíssimo, é uma aula diária sobre as facetas da natureza humana que surgem
nos  meios  digitais,  algo  com  que  temos  que  lidar  bem  para  sobreviver  e  crescer
profissionalmente).

Quem participa dos fóruns de intérpretes e tradutores sabe como
boas discussões podem surgir a partir de temas inesperados ou até
polêmicos.  E  é  ainda  mais  interessante  quando  as  pessoas
apresentam pontos de vista diferentes, até opostos, discutindo suas
interpretações,  e  não opiniões  sem embasamento,  sobre  os  fatos
apresentados.  Nem sempre  é  fácil,  pois  alguns  temas  afetam as
pessoas de forma  mais passional e é por isso que nem todos têm

uma boa imagem da ideia de discutir. Só que discutir é necessário em praticamente todas as
esferas profissionais, seja nos contatos com clientes ou nas relações travadas com os pares
e outras pessoas envolvidas no processo do trabalho.  Precisamos conseguir separar as
coisas para que a discussão evolua e, mesmo no dissenso, consigamos realizar projetos
conjuntos e conviver neste mundo (que afinal é um só).

Além disso, discutir o uso de um termo, ou de uma determinada abordagem em um texto, é
algo comum nos grupos de tradutores e intérpretes. Mas a discussão pode se estender e ir
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além do trabalho em questão, tornando-se até fonte de conhecimento para profissionais com
menos experiência no tema discutido. Daí a importância de usar a discussão a nosso favor e
não vê-la como mero embate ou conflito a ser vencido. É sempre possível discutir ideias sem
envolver posições pessoais e opiniões, se atendo à interpretação dos fatos a que cada um
chegou, conforme sua visão de mundo, experiência e conhecimento da área. Isso ajuda, e
muito, nos contatos com clientes e outras pessoas envolvidas no processo de trabalho (que
podem vir a ser esses mesmos colegas participantes das discussões), pois uma conversa
bem aproveitada pode oferecer elementos para fazermos um trabalho melhor.

E por falar em aproveitar, não perca a oportunidade de deixar um comentário aqui abaixo!
Ou se quiser continuar a discussão no grupo Comunicaminhos do Facebook é só pedir para
entrar!

Sheila Gomes

Achados da semana para alimentar boas discussões:
Como os projetos pessoais podem ajudar na vida profissional
Operador do Google AROUND, para encontrar temas relacionados
E-book do Linkedin com dicas para usar a ferramenta e informações sobre como criar
uma página de empresa na ferramenta
Você sabe o que é nethography? Saiba como os cientistas usam as discussões nas
mídias sociais
Seis razões porque viver no exterior deixa as pessoas mais inteligentes
Para usuários do Chrome, uma extensão útil no Youtube
Tem uma dúvida? Talvez alguém na Wikipédia possa responder
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Avaliar
Ter valores claros dará a base para muitas decisões futuras
que poderão ser fundamentais para manter uma carreira
sólida e satisfatória.
SEMANA 32 DE 52

Ainda hoje participei de uma discussão sobre valores, e diferente da frase de abertura ali
em cima, falávamos de dinheiro mesmo. Toda vez que essa questão aparece nas conversas
há uma certa polêmica, talvez por causa das implicações de se parecer pretensioso ou de
estar se subvalorizando ao declarar… qualquer valor. E reproduzo aqui parte da discussão,
em relação ao que penso disso: a questão não é o quanto se ganha, mas o que se faz com
isso.  Seus hábitos,  custo de vida local,  despesas mensais,  projetos pessoais,  pessoas a
sustentar, tudo isso dita se, por exemplo, dois mil dólares é muito, pouco ou suficiente. É
preciso se conhecer bem, mesmo que não controle cada centavo. E é aí que está a questão:
(re)construir uma reserva já no início da carreira e ter em mente que é ela que vai nos dar
segurança para ir atrás e aceitar os melhores trabalhos e clientes. É preciso desenvolver
mentalidade de empreendedor e entender que cada um de nós é uma empresa de uma
pessoa só.

Sempre que penso na ideia de valor, vem junto a noção de atribuição.
E não o que se atribui monetariamente aos serviços que prestamos,
mas como os valorizamos e a nós mesmos, para daí então atribuir a
eles  a  importância  devida e  aferir  um valor  monetário  conforme
paute nossa experiência,  necessidade, esforço,  pesquisa e planos.
Refletir sobre o quanto vale o quê na vida de cada um é um tema
recorrente nos meus textos, como quem os acompanha regularmente
já deve ter percebido. E acho que isso também deixa clara a importância da autoavaliação
constante. Para, por exemplo, ter noção se estamos realisticamente perto de realizar nossos
sonhos, quais os recursos que estão mais próximos que imaginamos, observar como estamos
nos apresentando ao mercado de forma geral e aos nossos clientes em particular.

E por falar em clientes, é importante não esquecer de avaliar o lado
de lá  também: quais  relacionamentos  profissionais  valem a  pena
cultivar  e  manter?  Afinal  de  contas,  para  se  chegar  ao  melhor
resultado possível  no trabalho,  é  preciso haver sinergia entre os
envolvidos. Mesmo se não houver essa iniciativa por parte do cliente,
podemos estabelecer o tipo de relação que queremos ter com ele,
desde  a  primeira  comunicação  profissional,  até  a  clareza  das
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condições e a disposição de discutir aquilo que nos cabe: como podemos ajudar o cliente a
chegar aonde ele precisa e deixar canais de comunicação abertos para que ele se sinta e
seja parte do processo.

E se não houver como fazer o que se espera de nós? Aí pode ser o caso de avaliar o que está
nos ocupando mais do que deveria, para estabelecer quando parar ou a que se dedicar mais,
e economizar energia para outras atividades. E para fazer isso, é preciso, mais uma vez, se
conhecer muito bem. Para saber com o que contribuímos e como controlar os impulsos em
situações desfavoráveis ou estressantes. Além disso, é importante não perder a objetividade
durante essas autoavaliações, pois muitos de nós tendem a ser mais críticos consigo mesmos
que com os outros.

E  finalmente,  para  que essas  (auto)avaliações  deem frutos  e  possam ser  aplicadas  na
prática, não devemos nos ater apenas ao presente e à forma como fazemos as coisas hoje, se
quisermos construir um futuro favorável. O tempo que dedicamos às atividades para essa
construção deve ser proporcional à importância que damos ao futuro que queremos ter. E
como e quando queremos viver esse futuro.

Aproveite a oportunidade e deixe um comentário aqui abaixo! Ou se quiser continuar a
discussão no grupo Comunicaminhos do Facebook é só pedir para entrar!

Sheila Gomes

Achados da semana para avaliar diversas situações:
Das avaliações entre amigos
Recursos para escrita no Windows e no Mac
Sinais de alerta nos relacionamentos profissionais: quatro situações que não devem ser
ignoradas
Como combater hábitos prejudiciais de comportamento
Quer enviar e-mails eficientes?
Ou já mandou o e-mail, mas… errou? Tem conserto: dicas que podem ser aplicadas até
em outra áreas da vida
Dicas de busca no Google, sempre bom relembrar
Um aplicativo on-line que identifica pontos a melhorar nos textos em inglês
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Conversar
Toda conversa é uma troca na qual podemos resolver
problemas, conhecer melhor os colegas e até criar
comunidades.
SEMANA 33 DE 52

Num outro artigo eu falei sobre a questão de discutir e sua importância nas relações de
trabalho. Num comentário, alguém disse que prefere conversar a discutir, já que a conversa
não tem a mesma carga de embate que pode ser atribuída à discussão. Concordo que às
vezes um bom bate-papo pode ser melhor que a discussão, por várias razões: conversamos
simplesmente  para  trocar  ideias,  reforçar  laços,  expressar  opiniões,  muitas  vezes  sem
intenção de chegar a algum resultado ou consenso. O que implica também uma liberdade de
expressão maior e situações em que nos sentimos à vontade, protegidos pela companhia de
quem nos compreende e aceita, em um espaço muito provavelmente acolhedor, e não de
exposição ou ameaça.

Pode ser naquele momento do café no intervalo do trabalho, em que
queremos apenas mudar um pouco o foco e (des)ocupar a mente com
temas  mais  leves  ou  di ferentes.  Mas  também  quando
queremos sair um pouco de dentro da própria cabeça e dimensionar
a relevância dos pensamentos, pois sempre que falamos sobre algo,
temos a oportunidade de reforçar ou questionar a própria noção do
assunto.  E  pode  ser  até  uma  forma  de  ação,  quando  uma
certa declaração (ou mesmo um silêncio eloquente) pode ter um caráter de apoio ou crítica,
mesmo sem que a conversa evolua para uma discussão acalorada.

A conversa é a base do networking. Uma vez, quando eu ainda morava em Joinville e
trabalhava em uma empresa, soube que uma tradutora de Florianópolis estava organizando
um Powwow. Era a primeira vez que ouvia falar de um encontro de tradutores! Resolvi
ir e conheci várias pessoas com quem fiz amizade e mais tarde estabeleci parcerias, tudo a
partir de um mero bate-papo num café (a uma cidade de distância, tudo bem, mas já falei
também das vantagens de viajar). Essa e outras experiências me ensinaram que mesmo nas
conversas mais aleatórias podem surgir boas iniciativas. Foi assim que nasceram os nossos
Barcamps aqui em Curitiba: num encontro de bar, alguém comentou sobre a vontade de nos
encontrarmos com mais frequência. Aí veio uma sugestão de lugar, e o resto é história:
um grupo que já existe há 3 anos e só evolui.
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Praticamente todos os tradutores que conheço já participaram e se
beneficiaram  de  encontros  presenciais,  mas  também  não  faltam
histórias de contatos virtuais que trouxeram ótimos frutos. E é aí que
o diálogo tem um papel ainda mais importante, porque fazer contatos
unilaterais apenas para obter algo ou se promover é uma postura
que  acaba  sendo  bem  transparente,  e  pode  até  gerar  o  efeito
indesejado  de  afastar  as  pessoas.  Já  quem ajuda  os  outros  sem

esperar  retorno e  trata  as  pessoas  de  forma respeitosa  e  igualitária,  certamente  será
lembrado e é provável que também receba ajuda quando precisar. A maioria enxerga quem
está ali para colaborar e responderá de forma positiva à gentileza e ao respeito. Na minha
experiência, é a partir de conversas assim que as comunidades se formam e crescem.

E você,  o  que aprendeu nas  conversas  que costuma ter  com os  colegas?  Aproveite  a
oportunidade e deixe um comentário aqui abaixo! Ou se quiser continuar a discussão no
grupo Comunicaminhos do Facebook é só pedir para entrar!

Sheila Gomes

Conversando, achei:
Uma ótima referência para quem traduz documentação acadêmica
Um novo blog brasileiro de tradução para dublagem, de Paulo Noriega
Como investir em RP quandos somos “peixe pequeno”
O que fazer para trabalhar com uma equipe pouco produtiva
Fonte de consulta ou ajuda: o guia do procrastinador para o imposto de renda
americano
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Rejeitar
Para evitar desgaste de energia com coisas importantes para
os outros, mas não para nós, é bom ter claro o que podemos
rejeitar.
SEMANA 34 DE 52

Quem nunca foi rejeitado para um trabalho e ficou pensando no que poderia ter feito de
errado  para  merecer  isso?  Uma  vez,  quando  eu  trabalhava  como  tradutora  em  uma
empresa, descobri que uma parte do trabalho que minha equipe fazia era terceirizada para
uma agência externa. Nunca entendi o porquê, já que era algo muito próximo ao que nós
fazíamos. Um dia me encorajei e fui conhecer a dona da agência, me apresentei como colega
da área e acabamos trabalhando juntas algumas vezes. E adivinhe só: logo depois de eu
pedir  demissão,  surgiu um trabalho por  essa agência,  para traduzir… material  para a
mesma empresa. Sim, o mundo é redondo e gira.

Por que conto essa história? Na época eu fiquei me questionando
porque  eu  tinha  sido  rejeitada  para  aquele  trabalho  específico.
E essa nem é a primeira história de rejeição (minha ou que ouvi de
outros)  que acabou dando uma volta ao redor de si  mesma.  Foi
aí que entendi uma regra que já me ajudou muito a manter a calma e
seguir adiante: todos sofremos rejeições no trabalho. Às vezes por
razões que sequer imaginamos, e que podem ter muito pouco a ver
com a nossa capacidade profissional.

Já rejeitar nunca foi algo tranquilo pra mim: sempre me espantei com a facilidade com que
algumas pessoas rejeitavam certas situações. Então comecei a prestar atenção nessas lições
e a usar isso a meu favor, rejeitando tudo aquilo que me desvia do meu objetivo. Quero
construir comunidades, então rejeito picuinhas. Quero viver e aprender mais, então rejeito o
excesso de trabalho e as práticas nocivas à minha saúde, na medida do possível. Quero
relacionamentos  profissionais  que  não  deixem também de  ser  humanos,  então  rejeito
cientes que não estejam dentro de certas condições que estabeleci pela experiência. E em
todas essas situações tento sempre deixar o outro lado a par das minhas razões de forma
educada, mas firme.

Rejeitar é uma consequência de aprender a priorizar.  O que não invalida ou diminui as
pessoas  ou situações  rejeitadas  por  nós:  elas  apenas não atendem ao que precisamos
naquele momento. Por isso a necessidade do cuidado nessa hora: pode até haver uma razão
clara  e  direta  para  a  rejeição,  mas  nunca  é  fácil  estar  do  lado  que  a  recebe.  Aí  o
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jeito é recuperar-se e tentar transformar uma situação potencialmente danosa à nossa
autoestima (e talvez à carreira) em uma oportunidade de aprendizado.

E o mais  importante:  usar  esse aprendizado a nosso favor,  e  se
possível,  disseminá-lo,  inclusive  pelo  exemplo.  Algo  que  muitos
tradutores dizem nos grupos é que estão eternamente buscando a
perfeição  nos  textos  que  traduzem.  Esse  dias  alguém com esse
dilema até perguntou de brincadeira: “será que preciso de terapia?”.
E  para  isso  tenho  uma  resposta  automática:  todos  precisamos.
Terapia era uma das coisas que eu rejeitava quando não entendia

que ela pode fazer toda a diferença para adotarmos atitudes que nos favoreçam, receber
melhor  o  que  nos  é  dado,  rejeitar  padrões  nocivos  de  comportamento  e  perceber
as  situações  em que  é  melhor  rejeitarmos  nossas  próprias  ideias  e  voltar  atrás.  Mas
conversar com um mentor ou alguém experiente também pode ajudar a desenvolver essa
percepção.

Você tem ou já teve uma pessoa de referência que lhe desse conselhos assim? Aproveite a
oportunidade e deixe um comentário aqui abaixo! Ou se quiser continuar a discussão no
grupo Comunicaminhos do Facebook é só pedir para entrar!

Sheila Gomes

Achados que não rejeitei:
Cursos gratuitos para empreendedores
Site agregador de buscas de vocabulário
Uma lista de sites úteis para várias situações
Nova ferramenta de terminologia para intérpretes
Guia de tamanhos de imagens usadas nas mídias sociais
Dica da colega Diana Sorgato: quando traduzir nomes de universidades
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Unir
Já que somos pontes para o entendimento entre culturas, por
que não sê-lo também entre os pares, para elevar o mercado
como um todo?
SEMANA 35 DE 52

Talvez você, assim como eu, já tenha passado por um momento troll
on-line: quando a gente publica algo em um espaço virtual que não
tem muito a ver com o ambiente, para chamar a atenção ou deixar
uma certa posição clara. Eu já trollei discussões porque achava que
elas não estavam indo a lugar algum ou “tinha” que expor algo que
era importante pra mim na época. Até perceber que essa atitude
enfraquece  qualquer  comunidade.  Então  deixei  meu  troll  interno
voltar à escuridão (é do que ele gosta mesmo) e resolvi encarar a vida on-line pelo que ela é:
um reflexo da realidade presencial. E tratar as pessoas como eu trataria se estivéssemos
frente a frente. Porque estamos, ainda que exista uma tela a mediar nosso contato.

É comum subestimarmos o papel que temos em formar e manter comunidades on-line.
Assim como nem sempre levamos em consideração as vantagens da virtualidade: o contato é
mais fácil,  tanto em termos de praticidade quanto de pressões sociais  ou questões de
introversão. Eu sou uma autoproclamada introvertida… mas desbocada dedos afora. “Ao
vivo” sou muito mais quieta e só olhos. Já na internet eu navego com liberdade, porque a
palavra escrita é meu pão e lido com ela muito melhor que com a falada.

Eu poderia até me manter apenas nesse tipo de “contato afastado” e não ter que lidar com
os problemas da proximidade. Mas depois de ter participado de várias comunidades em
áreas diferentes, ler sobre e trabalhar com isso, não há como negar o poder transformador
das pessoas unidas em torno dos mesmos objetivos. Nossas fraquezas se diluem, nossas
forças se multiplicam. Todos crescem, todos ganham. Principalmente o mundo, porque é um
exemplo  que  estabelecemos  e  pode  ser  copiado  em  outras  áreas,  e  não  só  na  vida
profissional, mas também na pessoal.

Criar  e  manter  comunidades  é  um  passo  decisivo  para  criar
ambientes de trabalho produtivos e que conduzam ao crescimento
profissional,  o  que  acaba  se  refletindo  nas  atitudes  das  pessoas
perante o mundo. Mas para isso, é preciso estar disposta a se abrir
com as pessoas e mostrar seu lado mais humano, pois é isso que
desperta a confiança necessária para contarmos uns com os outros.
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Havia  um  tempo  em  que  se  acreditava  que  ser  profissional  no
trabalho significava guardar as emoções e nunca mostrar fraqueza. Hoje em dia essa noção
está  sendo  substituída  por  relações  mais  humanas  e  já  não  é  apenas  permitido,  mas
estimulado, ser humano no trabalho.

Considerando que a escrita é um tipo de criação que envolve sensibilidade, ainda mais na
tradução, em que temos que perceber e transpor nuances entre cultura diferentes, isso se
torna ainda mais importante:

Não pode haver vulnerabilidade sem risco; não pode haver comunidade sem
vulnerabilidade; não pode haver paz, e em última instância, vida, sem comunidade.*

Você faz parte de alguma comunidade profisssional? Aproveite a oportunidade e deixe um
comentário aqui abaixo! Ou se quiser continuar a discussão no grupo  Comunicaminhos do
Facebook é só pedir para entrar!

*tradução  livre  de  um  trecho  de  The  Different  Drum:  Community  Making  and  Peace,  obra
de M. Scott Peck

Sheila Gomes

Achados da semana:
O que fazer quando o cliente pede desconto?
O que a nova realidade dos empreendedores latino-americanos tem a ver com
comunidades?
Gosta de audiolivros em inglês? Veja esses sites com várias obras gratuitas e legais
Está difícil acompanhar tantos aplicativos de mensagens? Una tudo.
Se você quer correr menos riscos para entrar em uma nova carreira, leia isso

https://medium.com/life-tips/open-up-close-more-deals-5c7d970adfda#.8940r0vod
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Marcar
Relembrar os marcos da carreira dá a dimensão clara do que
já realizamos e propicia um estado mental que conduz ao
crescimento.
SEMANA 36 DE 52

Talvez você já tenha passado por isso: enquanto está lendo um texto
sobre um tema interessante, com pontos convincentes, que atiça a
mente,  e de repente… você encontra uma crase errada e toda a
empolgação se esvai. Já fiz muito isso. E como a gente diz aqui no
sul, ficava com dois corações: que pena, queria tanto compartilhar,
mas não posso compartilhar um erro… ou posso? Foi por causa de
coisas  assim  que  comecei  a  questionar  as  “leis”  da  promoção
profissional no universo T&I.

É  comum vermos  colegas  destacarem os  erros  dos  outros  e  condenarem aqueles  que
escrevem nos fóruns profissionais da mesma forma que escrevem em outros espaços na
internet. Segundo eles, e até um tempo atrás eu também acreditava nisso, essa prática
marca presença da pior forma possível, já que somos profissionais da escrita e qualquer
espaço é uma vitrine. Eu até concordo parcialmente, porque tento caprichar na escrita como
prática, como hábito que quero reforçar, mas para mim, não para os outros. E até volto
várias vezes em comentários que fiz na Internet para corrigir meus próprios erros, porque
quero ser entendida no que disse. Acabo dando um exemplo de escrita na prática, mas não
me acho dona da Língua Portuguesa e, assim como alguns colegas, não acho que ela precisa
ser “defendida”; a comunicação é que deve ser a prioridade. Quem precisa ser defendida é a
nossa profissão, são os nossos pares, que devem ser ouvidos, se quisermos ser ouvidos
também.  Até  porque  várias  vezes  as  correções  públicas  são  uma  mal  disfarçada
demonstração  de  superioridade  de  conhecimento,  que  se  alega  ser  uma  “ajuda”  aos
iniciantes na carreira.

A escrita, além de ser nosso ofício, pode representar muitas coisas,
mas é principalmente, uma forma de expressão. E como tal, carrega
mais que apenas o significado das palavras: emoções, ideologia, a
visão  de  mundo  de  quem escreve.  Um exemplo  é  o  projeto  52
semanas, cujo título caracteriza uma narrativa dos meus marcos no
decorrer  do  tempo,  mas  também  um  mote  que  representa  a
observação dos pontos importantes do meu caminho até aqui e um

“diário semanal” da transformação por que estou passando durante um ano. É uma forma de
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reconstruir os passos dados e rever perspectivas, e ao mesmo tempo, compartilhar o que
aprendi para, quem sabe, ajudar outros. Mas essa ajuda é uma questão secundária, nunca
imposta, apenas uma consequência possível para quem se identificar com a minha narrativa
de alguma forma. E talvez até um incentivo a outros que queiram ter um blog!

Os marcos da nossa carreira sinalizam o avanço até então e apontam
situações a que se deve prestar atenção.  São nossa presença no
mercado e no cenário maior e um lembrete sobre a forma em que
contribuímos para a mudança ou manutenção das práticas em voga.
Todos, não importa se são iniciantes ou veteranos, têm um papel
nisso.  E  é  preciso  marcar  presença  sim,  porque  somos  agentes
responsáveis pelo trabalho que fazemos,  e aparecer faz parte de
mostrar que temos orgulho do que fazemos, da forma que somos capazes, a cada altura da
carreira. Se não temos orgulho, talvez seja porque nos espelhamos em outros que dizem ser
ou de alguma forma são reconhecidos publicamente como referências. E referências são
úteis e até necessárias a certa altura da carreira. Mas é preciso não perder de vista nossos
próprios valores, que são os que sempre devem balizar nossa prática. Marcamos presença
não para os outros, mas para nós, como parte do caminho que percorremos. Mas no fim,
podemos acabar servindo de referência a outros também. A questão é: como queremos ser
lembrados?

Você costuma relembrar os marcos da sua carreira? Aproveite a oportunidade e deixe um
comentário aqui abaixo! Ou se quiser continuar a discussão no grupo  Comunicaminhos do
Facebook é só pedir para entrar!

Sheila Gomes

Marcos do aprendizado dessa semana:
Como apresentar trabalhos que sejam aprovados
Como dizer não: lições de um desenvolvedor
Como funciona a previdência nos EUA (um texto didático que também é uma boa fonte
de vocabulário)
Mil recursos gráficos gratuitos para marcar suas mensagens on-line
Como as pequenas e médias agências de tradução sobrevivem em um mercado
hipertecnológico?
Ferramentas gratuitas de busca de arquivos no computador para quem usa Windows
10

https://www.themuse.com/advice/10-simple-mindset-changes-that-will-turn-you-into-a-real-leader
https://www.themuse.com/advice/10-simple-mindset-changes-that-will-turn-you-into-a-real-leader
https://www.multitude.trd.br/wp-content/uploads/2016/05/Redondo-31.jpg
https://www.facebook.com/groups/comunicaminhos/
https://www.multitude.trd.br/sobre/
https://medium.com/ch%C3%A1-com-design/apresentando-trabalhos-que-s%C3%A3o-aprovados-b9f746c3ec37#.r3lkx3f4y
https://medium.com/@akosma/developers-learn-to-say-no-777fe571b38d#.lczrarvi6
https://www.themuse.com/advice/excuse-me-silly-question-herebut-what-exactly-is-a-401k
http://www.freepik.com/
http://www.internationalwriters.com/toolkit/current.html
http://www.internationalwriters.com/toolkit/current.html
http://www.makeuseof.com/tag/10-best-free-search-tools-windows-10/


Exibir
Somos referência de nossa profissão para cada pessoa com
quem entramos em contato: é importante aproveitar essas
oportunidades para exibir quem somos e o que fazemos.
SEMANA 37 DE 52

Não foi uma nem duas vezes que estive em uma situação na qual
buscava alguém para algum tipo de trabalho e não sabia a quem
recorrer. Aí, tempos depois, descubro numa conversa que a pessoa
fazia exatamente o tipo de trabalho que eu precisara antes, mas eu
não sabia onde encontrá-la. E na tradução ou na interpretação, será
que é assim também? Quando uma pessoa precisa ter seu produto
vendido  no  exterior,  vai  estudar  fora  e  precisa  traduzir  seus
documentos ou quer ter seu artigo publicado em uma revista estrangeira, a quem essa
pessoa recorre? Se alguém pensou “ao professor de idiomas”, provavelmente acertará em
boa parte dos casos. Quantas pessoas realmente conhecem tradutores ou mesmo sabem que
além de tradução juramentada também somos intérpretes, legendadores, localizadores, e
outros tantos profissionais nas diversas áreas que lidam com textos escritos ou falados entre
idiomas?

Já comentei aqui antes que é preciso aparecer, pois quem não é visto não é lembrado. Nesse
caso eu falava de como devemos ter uma persona profissional bem estabelecida nos espaços
profissionais  on-line.  Mas  também é  preciso  mostrar  ao  mundo quem somos  e  o  que
fazemos. Participar de eventos é importante, inclusive eventos fora da nossa área, mas
mostrar  o  que  fazemos,  mais  ainda.  Apresentar  palestras,  participar  de  atividades  de
formação e mentoria, escrever seu próprio blog ou nos de outras pessoas e em plataformas
especializadas. Dar entrevistas a veículos de comunicação. Escrever artigos em livros ou
revistas. Criar uma página ou site com informações sobre seu trabalho. Dar um curso sobre
a área na qual  trabalha.  Organizar  eventos.  O importante é  que cada vez mais  gente
conheça a nossa profissão.

Nesse ponto, a questão da produção textual é muito importante, já
que é o que os clientes nos pagam para fazer: traduzir textos que
pareçam ter sido criados no idioma em que são lidos ou ouvidos. Por
isso  que  me espanta  a  pouca  quantidade  de  textos  escritos  por
tradutores  fora  da  produção  acadêmica.  Ou  a  produção  de
intérpretes, como gravações para registro de portfólio ou para fins
educacionais.  Há  poucos  blogs,  sejam  pessoais  ou  profissionais,
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artigos na mídia, textos de qualquer tipo, seja com a intenção de veicular informações sobre
nossa profissão, notícias sobre a área, sobre ferramentas ou procedimentos técnicos, ainda
é diminuta nossa produção textual original. Mas mesmo que leve tempo, traz resultados,
inclusive em termos de nos reconhecermos como profissionais.

É sempre um ponto sensível exibir ao mundo nosso trabalho, pois já somos tão criticados
por quem não conhece os nossos percalços e práticas (às vezes até mesmo por quem
conhece). Mas é preciso lembrar que, diferente dos colegas que trabalham com carteira
assinada e têm um mínimo convívio com outros profissionais que possam atestar nossa
prática e postura profissionais, são poucas as oportunidades de o mundo nos conhecer,
e consequentemente, respeitar o trabalho que fazemos. E o que fica marcado acaba sendo o
que aparece mais: as críticas, antes do reconhecimento profissional. Por isso a necessidade
de exibir. A questão não é “se exibir”, mas ter orgulho do que fazemos e mostrar a que
viemos.

De que outras formas podemos exibir ao mundo nosso ofício? Aproveite a oportunidade e
deixe  um  comentário  aqui  abaixo!  Ou  se  quiser  continuar  a  discussão  no  grupo
 Comunicaminhos do Facebook é só pedir para entrar!

Sheila Gomes

Achados que saltaram aos olhos essa semana:
Alternativas de ferramentas para apresentações
Ferramentas para vários tipos de necessidades de freelancers
Entendendo o vazamento de senhas no LinkedIn
Dicas para tomada de notas
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Admitir
Ter uma noção clara daquilo que lhe falta é útil para
determinar suas reais necessidades de aprendizado.
SEMANA 38 DE 52

Na primeira vez que recebi um trabalho de localização de jogos, a adrenalina foi a mil! Mas,
por conta da “emoção”, o critério foi por água abaixo: aceitei condições de literalmente
perder o sono, trabalhando muito, e ainda por cima, só recebi o pagamento MUITOS meses
depois.  Foi  a melhor experiência de aprendizado da vida,  e ainda bem que foi  logo a
primeira na localização! Dali em diante tomei mais cuidado, tanto em analisar as condições,
quanto de pesquisar a presteza das agências com as quais fosse trabalhar. E há poucos dias,
recebi  uma  oferta  de  trabalho  bem  interessante,  também  de  localização  de  um
jogo. As condições não eram ótimas, mas o tema sim. Só que eu teria o compromisso de
entregar um volume diário quase impossível de cumprir, pois vou viajar exatamente no
período do projeto. Tive que dizer não, mesmo de coração doído, mas depois pensei: em
outros tempos teria aceitado, e sabe-se lá se daria conta. Águas passadas, ainda bem!

Nem sempre é fácil admitir quando não somos capazes de fazer algo.
Ou  que  não  sabemos  o  suficiente,  especialmente  quando  nos
comparamos aos outros, seja no trabalho ou na vida pessoal. Mas o
fato é que, dentro de nós, estamos sempre encarando nossos medos,
ansiedades e tolices. E dos outros vemos apenas a “versão editada“,
ou  o  que  nos  deixam  perceber.  E  é  essa  percepção  que  pode
estabelecer  patamares  de  comparação  enganosos.  Mas  é  preciso
lembrar que todos, sem exceção, sofrem do mesmo “mal” e encaram igualmente medos,
ansiedades e se julgam tolos em determinadas situações. Isso ajuda a humanizar o mundo:
saber que o outro, próximo ou estranho, na verdade é sempre alguém muito similar a nós
mesmos.

Ter que admitir as próprias falhas pode fazer a gente se sentir muito
mal. Mas pode ser uma boa experiência de aprendizado: há coisas
que só se aprende errando e perdendo. Todos somos bons, ou mesmo
muito bons, em alguma(s) coisa(s). Mas sempre há áreas em que
cada um de nós pode melhorar. A persistência em olhar para essas
áreas, mesmo tendo que encarar as próprias vulnerabilidades, pode
ser também a melhor tática para lidar com elas de modo construtivo.

Encarar a si mesmo, buracos e tudo, mas com a visão em 360 graus que não deixe de fora o
resto do mundo, também pode ser uma forma de enxergar como podemos completar uns aos
outros. Com troca de ideias, de trabalho, de apoio.
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Outra coisa difícil de admitir é quando estamos abordando os problemas do ponto de vista
inadequado. Por exemplo, às vezes é preciso redefinir os métodos de trabalho, organização e
prioridades para nos tornarmos produtivos de verdade. Uma liberdade que a nossa forma de
trabalho permite, e em que nossa criatividade pode ser usada nosso favor. É preciso muita
maturidade e discernimento para chegar à conclusão de que podemos contribuir de forma
mais eficaz à sociedade quando podemos externar nosso lado pessoal mais imaginativo e
autêntico no trabalho.  Seguir simplesmente balizados pelo “dever” pode até garantir  o
sustento,  mas apenas o  trabalho pleno de sinceridade e  feito  com prazer  pode trazer
realização e sucesso.

Você também acha que admitir nossas fraquezas pode nos ajudar? Deixe um comentário
aqui abaixo! Ou se quiser continuar a discussão no grupo  Comunicaminhos do Facebook é
só pedir para entrar!

Sheila Gomes

Achados da semana:
Coisas que não são necessárias nos currículos
Técnicas de tradução: exemplos de modulação
Aplicativos para ajudar a fazer seu currículo
Você sabia que pode usar e-mails para editar informações no Trello?
Como lidar com o marketing pessoal quando você tem outra profissão além da
tradução?
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Negociar
É preciso se arriscar a negociar (inclusive consigo mesma)
para ter claro de quanto se pode abrir mão sem perder de
vista as próprias necessidades.
SEMANA 39 DE 52

Começo pedindo desculpas pelo atraso do post: agora que acabei de chegar de verdade do
Rio  de  Janeiro,  onde  participei  do  congresso  da  ABRATES,  e  apesar  de  ter  levado  o
computador para lá, ele me deixou na mão e não consegui fazer o registro que queria.
Acabou sendo um bom exemplo para ilustrar um dos pontos importantes do tema deste
artigo: a negociação interna que tive que fazer entre passar do prazo de publicação e perder
oportunidades no congresso (principalmente no corredor!).

Essa questão pra mim é central: negociar faz parte do nosso e de
qualquer trabalho. Mas é um equívoco pensar que é um processo
com o  qual  lidamos  apenas  externamente,  nas  negociações  com
outras pessoas. É dentro de nós que acontece a negociação principal:
o que se deve manter e do que abrir mão para se atingir os objetivos.
E  a  importância  dessa  negociação  é  perceber  o  quanto  valores
externos  podem influenciar  a  percepção  do  que  somos  e  o  que
realmente importa para cada um de nós.

Há algum tempo eu mencionei no Comunicaminhos que nunca quis ser rica. Eu negociei
comigo mesma um teto. Não para o dinheiro, mas para o volume de trabalho que aceito para
manter a qualidade de vida que quero. Para isso tive que negociar também com as pessoas
próximas,  como  a  minha  família,  sobre  o  que  estavam  dispostos  a  aceitar  para  que
mantivéssemos  esse  padrão.  E  isso  engloba  também  os  pares,  no  sentido  de  quanto
podemos colaborar uns com os outros, negociando formas de lidar com as questões que
afetam todos nós.

Isso  porque  toda  conversa  é  uma  negociação  de  atenção,  de
interesse em manter o contato, de investimento de tempo em criar e
manter  uma  relação  saudável.  Aliás,  eventos  são  ótimas
oportunidades para isso, pois o ambiente é propício a todos os tipos
de negociações. Aprende-se muito, mesmo com os pares com quem
não temos tanta afinidade. E isso acaba refletindo no contato com os
clientes,  que é o que no fim todos buscamos:  como lidar com o

desafio dos contatos humanos no trabalho. Lembrando que não é preciso que os envolvidos
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amem uns aos outros: basta haver vontade de entender e respeitar o outro para se atingir os
objetivos comuns.

Como você lida com as suas negociações internas e externas? Deixe um comentário aqui
abaixo! Ou se quiser continuar a discussão no grupo  Comunicaminhos do Facebook é só
pedir para entrar!

Sheila Gomes

Achados da semana:
Você já conhece o Slate, uma nova ferramenta para ajudar nosso trabalho?
Veja mais de 100 ferramentas que tradutores usam
Extensões do Google Chrome que você provavelmente não usa (ainda)
Não usar CAT tools pode ser uma opção?
Novo livro a ser lançado em breve: Confessions of a Freelance Translator
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Negar
Saber quando dizer não é essencial, pois é o que ajuda a
direcionar energia para as coisas que fazem sentido a cada
pessoa.
SEMANA 40 DE 52

Esses  dias  alguém  me  perguntou:  “Quando  largar  tudo  e  viver  só  de  tradução?”.
Conversamos um bom tempo e fico muito grata pela oportunidade que nosso papo deu para
refletir sobre as minhas próprias escolhas e reforçar os princípios que as basearam. E na
verdade, como a conversa veio exatamente ao encontro do que eu vinha pensando em
escrever  sobre  o  tema da  semana,  acabei  transformando-a  neste  artigo  (inclusive  por
sugestão desta mesma pessoa).

Quem já passou por isso sabe como é difícil  aquele momento de
impasse, em que se sente que é preciso pesar as coisas muito bem,
senão… O fato é que a resposta a esta pergunta é algo muito pessoal,
então é a partir da minha experiência que falo: o momento de “se
jogar”  é  quando  já  se  construiu  segurança  e  conhecimento
suficientes em relação ao que se pode (e quer) abrir mão para se
manter exclusivamente com a tradução. E esse é muito mais um
estado mental que um ponto determinado na carreira. É o momento em que negar faz toda
 a diferença: descartar aquilo que não faz sentido pra você é o primeiro passo na busca da
autonomia. O medo é normal e deve ser levado em conta, sempre. Assim como a dúvida, que
é constante. Aliás, ter claro para si que o convívio com a dúvida e o medo são uma realidade
da vida empreendedora, nos faz criar táticas para lidar com eles.

Essa é uma boa hora para a gente se voltar pra si mesma e tentar enxergar a origem desses
medos e dúvidas. Pode ser aquela cobrança lá no fundo da mente, que outras pessoas nos
fizeram a vida toda. Tem medo de não estar preparado? Então é se especializar, estudar
empreendedorismo, ou o que mais for necessário. Afinal, estudar já faz parte do nosso
trabalho. Tem medo de não ganhar o suficiente? Pode acontecer, mas para isso se faz uma
reserva, assim como nunca se deixa de mandar CVs, não só durante as épocas de vacas
magras. E o principal: manter o networking ativo. Tem medo de não ser aceito pelo mercado
ou pelos pares? O mercado precisa MUITO de bons profissionais.  Para quem sabe (ou
descobre) o que é esperado deles,  há espaço garantido.  Quanto aos pares,  uma forma
segura de saber onde se pisa é participar dos grupos virtuais, mesmo se for só pra ler o que
as pessoas escrevem. Sim, participar dos grupos dá um pouco de medo, mas logo se percebe
também que todo mundo tem seu ponto fraco, independente da experiência. E isso faz toda
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diferença para sabermos nos situar.

Tendo  a  disposição  para  aprender,  logo  descobrimos  que  nossa
dificuldade  de  dizer  não  às  coisas  e  pessoas  quase  sempre  é  uma
questão da percepção que temos dos fatos, e não dos fatos em si
(porque  raramente  temos  acesso  à  “verdade  plena”).  Por  isso  é
importante enfrentar e “destrinchar” os medos que temos, tentando
descobrir a verdadeira origem deles. Descobrir com quem podemos
contar, falar com as pessoas próximas e ver se temos o apoio delas

(isso é muito importante). Ter um plano B, e de preferência um C também. E ter em mente
que nunca é um caminho sem volta.  Montar o cenário é importante para decidir  com
segurança: de quanto você precisa pra se manter, de quanto sua hora de trabalho vale, se
está preparada pra enfrentar os desafios da vida autônoma de tradutor. Assim é mais fácil
negar o que não serve e aceitar o que é melhor pra si.

Se você já sabe de quanto precisa pra viver, já tem uma reserva financeira, tem clientes que
mandam trabalho com frequência: parece que as coisas estão mesmo se encaminhando para
a vida  de  tradutor  independente.  Siga  um passo  de  cada vez  e  vá  registrando a  sua
evolução, isso é importante pra manter o objetivo. Há coisas muito pequenas, decisões que
parecem não ter grande alcance e que acabam dando um direcionamento inesperado para a
vida e para a carreira. E decisões que parecem enormes mas para a qual já estamos prontos
sem perceber e que, quando são tomadas, acabam se desenrolando quase sem percalços (ou
até nenhum).

Dizer não é fácil  ou difícil  para você? Deixe um comentário aqui abaixo! Ou se quiser
continuar a discussão no grupo  Comunicaminhos do Facebook é só pedir para entrar!

Sheila Gomes

Achados da semana:
Um guia de referência para saber usar vírgulas em inglês
Como melhorar o seu currículo de tradutor(a)
Várias ferramentas para manipular arquivos PDF
Conselhos de mulheres profissionais sobre como trabalhar de forma independente
Quer saber como fazer um podcast para tradutores? Tess Whitty explica.
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Criticar
A forma na qual você faz e ouve críticas marca e promove (ou
desabona) seu nome.
SEMANA 41 DE 52

Adoro viajar, mudar de cenário, abrir a janela e ver uma paisagem diferente, conhecer gente
nova, rever amigos. E nesse mês consegui juntar a fome de novidades e mudança com a
vontade de crescer: fui a dois congressos seguidos, o da Abrates no Rio de Janeiro (como
palestrante) e o da Aptrad, no Porto, em Portugal (como participante e na minha primeira
viagem à Europa). Não sei se todo mundo faz isso, mas quando vou a um lugar novo, tenho
uma mania:  além de comparar  as  diferenças  em relação ao  meu próprio  local,  busco
intencionalmente as semelhanças, ou o que me traz conforto no espaço novo. Estendo a
mesma intenção  aos  congressos  de  tradutores,  então  foi  natural  comparar  esses  dois
eventos. E estar participando da organização de um terceiro,  adiciona um olhar crítico
diferente, especialmente em relação a mim mesma, já que me coloco no lugar de pessoas
por quem já cultivo admiração.

A gente costuma ser nosso pior crítico. Mas não precisa ser sempre
assim: também podemos e devemos lembrar de sermos amigos de
nós  mesmos,  vendo  falhas,  mas  também  virtudes  e  fazendo
autocríticas  construtivas:  esse  é  um  estado  mental  importante.
Mesmo que não seja possível enxergar a nós mesmos como outros o
fariam, podemos tentar separar os fios da nossa própria trama. E
nessa separação, além de aplicar o olhar crítico sobre as falhas, ser
gentil o suficiente para perdoar a si mesmo. No mínimo nas mesmas condições em que
estendemos esse perdão aos outros.

E críticas podem ser uma ótima fonte de aprendizado, quando são procuradas ou solicitadas.
Porque quando vêm gratuitamente, também podem ser um indicativo de como quem critica
se sente superior em algum nível ou inseguro em relação a seus próprios feitos. Não há
necessidade de se comparar com os outros. Isso permite à pessoa dedicar tempo para
melhorar seu próprio desempenho e aí não é preciso sequer buscar reconhecimento: ele virá
por conta própria, como resultado do trabalho de autoaprimoramento.

https://www.multitude.trd.br/2016/01/01/52-semanas-viajar/
https://storify.com/sheilagomes/vii-congresso-internacional-de-traducao-e-interpre
http://pronoiatradutoria.com/como-foi-a-palestra-mastermind-na-traducao/
http://www.aptrad.pt/conference/conference.php
http://www.proz.com/conference/686
https://www.youtube.com/watch?v=5stSRSIAUJo
https://www.multitude.trd.br/wp-content/uploads/2016/06/Redondo-181.jpg
http://aparelhoeletrico.com/mundo-freelancer/infografico-50-erros-freelancers/
https://www.themuse.com/advice/the-reason-youre-still-unhappydespite-having-a-successful-career
https://www.themuse.com/advice/the-reason-youre-still-unhappydespite-having-a-successful-career


Todos compartilhamos da insegurança em relação ao que somos e
fazemos,  em algum nível,  a alguma altura da vida.  Ou todas,  eu
nunca tenho 100% de segurança em nada do que faço: isso é uma
escolha de aprendizado, não quero apenas repetir o que já sei. E
ouvir  outras  pessoas  pode  aumentar  ou  diminuir  a  sensação  de
incapacidade que pode ser construída a partir disso. Então é preciso
escolher a quem ouvir: conselhos vindos de alguém que está em uma

situação de vida muito diferente da minha ou a de gente como eu, que está pronta a
compartilhar o que aprendeu até agora? Pra mim a resposta é simples e direta: quem
compartilha o que sabe já mostra que valoriza não só o que aprendeu, como percebe que
inferir no mundo e colaborar para melhorar o ambiente do qual faz parte, é uma lição por si
só: cada um tem algo a colaborar, dentro de sua experiência única.

Essa reflexão me levou à conclusão de que a responsabilidade sobre esse mercado que
temos e que muitos criticam, é bem maior para quem já está nele do que para aqueles que
nem entraram ainda ou acabam de entrar. Por exemplo, criticar quem recebe “amendoins”
(uma analogia que só ilustro aqui como referência, mas não uso) está diretamente ligado ao
que criamos: ilusões sobre mercados ideais ou informações e ações para que esse mercado
exista de verdade? É aí que está um dos grandes papéis dos congressos e eventos similares:
não uma exibição de talentos, mas um espaço para compartilhar conhecimento, experiência
e  possibilidades,  porque  é  isso  que  o  mercado  precisa:  servir  a  muitos  e  manter-se
sustentável,  porque  um  tradutor  só  não  faz,  (como  todos  logo)  verão.  Apenas  se
trabalharmos  em  conjunto  conseguiremos  atender  às  necessidades  de  tantos  clientes
espalhados pelo mundo.

Você usa a autocrítica para se aprimorar? Deixe um comentário aqui abaixo! Ou se quiser
continuar a discussão no grupo  Comunicaminhos do Facebook é só pedir para entrar!

Sheila Gomes

Achados da semana:
Nove recursos super úteis do Google Calendar
Truques para economizar tempo no computador que talvez você não conheça
A experiência de uma pessoa que escrevia artigos todos os dias em seu blog
Quer fazer seu próprio grupo Mastermind? Veja estas opções de programas para fazer
reuniões on-line
Uma regra de produtividade que leva a saúde em conta
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Aventurar
Ser freelancer é só para quem gosta de montanha russa e
tem facilidade de adaptação a situações novas?
SEMANA 42 DE 52

Outro dia estava lendo um artigo do Seth Godin a respeito da diferença entre freelancers e
empreendedores.  Apesar de não concordar totalmente com o raciocínio do artigo, duas
coisas que ele disse me chamaram a atenção: um freelancer não terceiriza trabalho e um
empreendedor  constrói  uma  organização  que  cria  mudança.  Também  acho  que  a
terceirização entre  freelancers  não funciona,  pois  tira  o  caráter  de  igualdade que um
profissional assim deve ter em relação aos seus pares. Eu, por exemplo, quando não posso
pegar um trabalho sozinha, prefiro recomendar um colega ou formar uma equipe (e sempre
consultar o cliente a respeito).

Já a questão da mudança que um empreendedor promove é ainda
mais forte,  pois considero qualquer profissional (independente ou
não)  um  agente  de  mudança.  Trabalhar  apenas  para  suprir  as
próprias  necessidades  corrói  aos  poucos  a  sustentabilidade  do
mercado como um todo. Agir para mudar as situações desfavoráveis
que afetam a todos nós, mesmo que em pequenos passos e atos,
demonstra  um  engajamento  que  acaba  agregando  valor  ao
profissional,  tanto  em  sua  capacidade  de  assumir  compromissos,  como  de  sua
confiabilidade.

O modo de vida de freelancers e empreendedores ainda é relativamento novo no Brasil.
Ainda há quem nos enxergue como “aventureiros”, pessoas que precisam ter coragem para
abandonar a “segurança” do emprego de carteira assinada. Mas essa é uma questão que se
torna cada vez mais clara: que não há tanta segurança assim na carteira assinada e que,
com planejamento, ser freelancer e empreendedor traz muito mais segurança, porque temos
um controle maior sobre o caminho que queremos seguir.

E uma das grandes atrações da vida freelancer é justamente essa
“aventura planejada“. Não estamos restritos às demandas de outrem.
Podemos  nos  aventurar  em  escala:  de  forma  mais  pontual,  por
exemplo, na forma de um currículo bem elaborado, que expresse na
escrita  e  no  visual  os  valores  que  você  quer  passar  a  possíveis
colaboradores e parceiros. Ou no extremo de passar a vida tradutória
na  estrada,  de  congresso  em  congresso,  como  fazem  alguns

colegas  (esse  sempre  foi,  e  ainda  é,  um  dos  meus  sonhos!).
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Outra coisa em que podemos nos aventurar é mudar o ponto de vista em relação ao nosso
trabalho. Ou rever o relacionamento com nossos clientes, que às vezes não enxergam o valor
do trabalho e restringem seus critérios de contratação ao custo da tradução. A falta de
conhecimento sobre o trabalho que fazemos traz esse risco,  e é parte do nosso ofício
esclarecer isso aos usuários de tradução. Para tanto é preciso que nós mesmos entendamos
a extensão do mercado em que atuamos. Por exemplo, conhecer o estado atual da tradução
automática, mesmo que não a usemos, é importante para desfazer ilusões de ambos os
lados.

Como têm sido as suas aventuras? Deixe um comentário aqui abaixo! Ou se quiser continuar
a discussão no grupo  Comunicaminhos do Facebook é só pedir para entrar!

Sheila Gomes

Achados da semana:
Infográfico com sugestões de etapas a seguir antes de começar projetos, do site
Transmit
Está difícil gerenciar suas mídias sociais? Use um agregador.
Responder a e-mails de scammers é um exercício inútil?
Sete modelos de currículos para dar o devido destaque à sua apresentação profissional
Uma forma de alcançar o sucesso: colecionando rejeições
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Encarar
Sair da zona de conforto, encarar os medos e as origens deles
são boas maneiras de descobrir o que nos segura e como
avançar.
SEMANA 43 DE 52

Quando eu bolei  o Projeto 52 semanas,  coloquei algumas regras para mim mesma em
relação aos artigos que faria: que cada um fosse publicado na semana em que foi escrito,
para sempre divulgar descobertas e compartilhar experiências recentes. Também decidi que
eles seriam uma forma de exercer a prática da escrita com regularidade, um exercício para
atentar aos sentimentos percebidos e construídos em relação a cada tema. E sempre me
esforcei para seguir a periodicidade semanal da proposta (ainda mais que essa informação
já está no próprio nome do projeto!), mas infelizmente a vida aconteceu e acabei quebrando
a minha própria regra. E mais de uma vez, ainda por cima.

Pensei até em desistir, porque não gosto de coisa mal feita. Mas
pensei, pesei tudo e cheguei à conclusão que, apesar do nome, a
característica principal do projeto nunca foi  a periodicidade, mas
sim, ser original e útil, na medida do possível. A ideia de escrever
regularmente  por  52  semanas,  que  na  verdade  expressava  a
vontade de passar um ano exercitando a escrita com frequência,
sempre foi e continua sendo uma grande motivação pra mim. Então
resolvi tocar adiante, continuar atentando aos prazos o mais que puder, mas não deixar que
isso influencie o mais importante: o conteúdo.

Fazer coisas pela metade ou que não obedeciam meus critérios sempre foi um problema pra
mim. E também é para muitos outros, pelo que leio em fóruns e blogs. Claro que isso faz a
gente passar por várias frustrações na vida. No meu caso, tive que encarar minhas próprias
vulnerabilidades e  rever  a  atenção que eu dedicava a  coisas  não tão necessárias,  por
exemplo. Comecei a me perguntar com mais frequência o que realmente importava em cada
situação. Abri mão de controlar cada detalhe e hoje consigo produzir mais e melhor por
conta disso. Aliei a tendência natural do questionamento tradutório (Péra, como? , Por que
será que…, E se…) ao processo de priorizar as coisas devidamente e ganhei em clareza,
simplicidade e foco, o que me ajuda a me manter no caminho que escolhi.
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Essa prática também me ajuda na empatia com clientes. Em certas
situações é difícil se segurar e não sair reclamando dedos afora. Mas
o cliente também passa por situações difíceis. E reclamar, além de
não  ter  utilidade  nenhuma,  pode  sair  do  controle  e  acabar  se
voltando  contra  a  gente  mesma.  Mais  produtivo  é  desenvolver
p o l í t i c a s  e  p r o c e d i m e n t o s  d e  t r a b a l h o  m e l h o r e s ,
comunicar isso claramente aos clientes, para que todas as partes

saiam ganhando.

E  não  só  reclamar  em público.  Mesmo quando  queremos  apenas  aconselhamento  dos
colegas ao nos queixarmos por aí (já fiz isso), podemos até relatar a situação em tom neutro,
apresentando fatos, reconhecendo que a questão é nossa própria visão das coisas e não
imaginar intenções alheias. Mas também é uma boa ideia refletir se o que queremos mesmo
é aconselhamento ou alguém que nos diga que estamos certos. Encarar os pares como tais
faz parte disso: nem todos eles são nossos amigos e nem precisam ser, mas manter o
profissionalismo na comunicação é possível e uma boa prática.

Como vocês  têm encarado  essas  situações  que  mencionei?  Deixe  um comentário  aqui
abaixo! Ou se quiser continuar a discussão no grupo  Comunicaminhos do Facebook é só
pedir para entrar!

Sheila Gomes

Achados da semana:
Um editor de memórias de tradução
Uma solução para problemas de visualização prévia no memoQ
Agendar reuniões pode ser um problema… ou não
Extensões do Google Chrome para geeks
Dicas sobre como revisar seu próprio trabalho
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Vender
Como vender nosso peixe sem termos qualificação específica,
informações claras à disposição ou quando nos falta
segurança profissional?
SEMANA 44 DE 52

São  Paulo,  setembro  de  2015:  um dos  palestrantes  do  primeiro
Fórum Internacional Acadêmico de Jogos Digitais comenta sobre como
os futuros  desenvolvedores  de  jogos  devem sair  da  sua zona de
conforto e participar de atividades fora da área técnica,  para se
colocar no mercado e conseguir oportunidades e credibilidade de
trabalho. Ele abre para perguntas e resolvo que essa é a chance de
aplicar o que ele coloca: explico que sou tradutora e estou ali na
tentativa de me aproximar do pessoal cujos textos traduzo. Dezenas de cabeças viram na
minha direção, querendo ver a dona da voz feminina (praticamente uma unicórnia no meio
de uma platéia quase toda masculina) que fazia a pergunta. Entre essas pessoas, um dos
organizadores do conteúdo da Campus Party, com quem acabei conversando depois e acabei
vendendo a ideia de fazer uma palestra sobre localização de jogos na #CPBR9.

Eu trabalho com localização, que envolve a tradução culturalmente adaptada de material
produzido principalmente para sites, software e jogos. Esse tipo de material normalmente é
criado por equipes de desenvolvimento e envolve um certo nível de conhecimento de código
(linguagens  de  programação  usada  pelos  desenvolvedores).  Como  os  desenvolvedores
naturalmente enfatizam o aprimoramento do código que é a base do seu trabalho, nem
sempre o conteúdo informativo e de comunicação geral para os outros mortais recebe o
mesmo nível de atenção.

Assim é que,  muitas vezes há uma disparidade entre o que eles
dizem, o que chega para eu localizar e o resultado dessa localização.
Ainda é comum eu não receber informações suficientes para fazer as
escolhas que melhor transmitam o conteúdo no tom e teor desejados.
Por isso que acho importante estar em contato constante com esses
desenvolvedores. Eles estão fazendo o trabalho deles, do melhor jeito
que podem, e para que eu também faça o meu da melhor forma

possível,  preciso entender o lado deles.  Porque no fim o nosso objetivo final se cruza:
queremos agradar nosso leitor, usuário ou jogador.

Outra situação que vejo como um paralelo a isso: o serviço de pós-venda. Muita gente
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esquece que ele existe, até porque muito poucas lojas ou fornecedores de serviço realmente
se preocupam com isso. Mas depois de algumas experiências ruins, hoje a primeira coisa
que verifico quando compro algo é como funciona o pós-venda, assistência, etc. E os lugares
que ofereceram um bom pós-venda me ganharam pra sempre, mesmo quando precisei deles
por causa de um problema com o produto ou serviço: saber vender aquilo que ainda não se
tem é tão importante quanto apresentar o que você já fez.

Como vocês lidam com essas questões de vender seus serviços e suas ideias? Deixe um
comentário aqui abaixo! Ou se quiser continuar a discussão no grupo  Comunicaminhos do
Facebook é só pedir para entrar!

Sheila Gomes

Achados da semana:
Já conhece a campanha para incluir os tradutores no MEI?
Na dúvida sobre o que a tradução automática significa para nós, tradutores? Leia este
artigo que traz muitas informações relevantes.
Um bom ponto inicial para qualquer plano: porque fazemos o que fazemos?
O que fazer quando nossa (pouca) qualificação nos trai?
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Justificar
Para inspirar confiança é preciso apresentar o trabalho com
segurança, sabendo explicar cada escolha, mas sem defendê-
lo antes da hora.
SEMANA 45 DE 52

Numa conversa informal entre colegas, uma dúvida se destaca: como a formação influencia
na qualidade e evolução da nossa carreira? Essa é uma questão polêmica, porque está
relacionada à qualidade sofrível de muitos cursos de qualificação profissional no Brasil,
acadêmicos ou não. Há quem acredite que seja essa a justificativa para o número de pessoas
despreparadas no mercado brasileiro. Mas o fato é que isso é um problema até mesmo em
países  onde  a  formação  é  mais  prestigiada,  recebe  mais  investimento  e  as  pessoas
costumam  considerar  um  mestrado,  por  exemplo,  como  parâmetro  mínimo  para  um
profissional bem qualificado.

Chegamos à conclusão de que, em todos os lugares, muita gente
acaba desconectada do  mercado por  conta  do  foco  excessivo  na
formação, como se ela bastasse. E aí o profissional fica sem noção de
como agir e se apresentar, muitas vezes até desistindo da carreira
por não ter trabalhado sua autonomia profissional no mesmo nível
que a formação acadêmica: aí vêm as justificativas e as expectativas
frustradas. Mas será que a tradução e a interpretação não podem
também ser  aprendidas  como  ofício,  além  de  arte?  Sim.  E  inclusive  como  um ofício
sustentável, que envolva um processo de desenvolvimento contínuo.

Isso evita aquela sensação de que a gente nunca está pronta para os desafios, que alguém
sempre está pronto para nos desmascarar, sabe, a tal da síndrome do impostor? Quem
nunca passou (ou ainda passa) por isso? Por exemplo, ao negociar um trabalho com um
cliente, ao invés de esperar que ele peça explicações, a gente vai justificando cada escolha,
quase como se pedisse desculpas por fazer o que faz, por cobrar o que cobra, com medo de
perder o cliente se ultrapassar uma linha que não se sabe onde fica.

Uma situação até normal a certa altura da carreira,  mas que ameaça a confiança dos
clientes e até dos colegas que poderiam ser futuros parceiros. Abordagens do tipo “olha,
desculpa, mas preciso cobrar tanto por causa das minhas despesas, do meu aluguel, ou
porque a lista de referência diz que é esse o valor, ou porque…” não produzem o efeito
desejado de conquistar a simpatia dos outros.  Acabam na verdade sujeitando a pessoa
à pena, uma base nada boa para uma relação profissional.
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Não é preciso justificar a qualidade de um trabalho quando se é
contratado como o profissional especializado em fazê-lo. Nem perder
de vista que o valor atribuído a ele está imediatamente ligado à
percepção  que  é  criada  a  seu  respeito.  Se  a  base  está  lá  e  o
profissional  é  adequadamente  qualificado e/ou  tem a  experiência
necessária, o máximo que se justifica é a necessidade de meios ou
condições  específicas  que  o  profissional  identifique  como

necessárias.  É  isso  que  inspira  confiança:  persistência  em deixar  as  condições  claras,
empatia  para  entender  as  limitações  do  outro  lado  e  sensibilidade  para  responder
adequadamente e à altura das expectativas. Como Seth Godin define, a “narrativa da falha”
que criamos para essas situações traz um estresse que se traduz na dúvida da própria
capacidade  e  acaba  minando a  confiança  necessária  até  para  fazermos  o  trabalho  de
qualidade pra o qual tanto nos preparamos.

Justificar o que se faz, quando isso é solicitado, é bom e necessário, mas há formas de fazer
isso de maneira firme, clara e direta: “eu cobro/faço/pratico isso por causa das minhas
qualificações/da minha experiência/das práticas de mercado”.  Há quem tenha reservas a
esse tipo de abordagem por achá-la fria. Mas ela não implica distância, pelo contrário. Na
verdade é justamente para aproximar-se do cliente que se lida com essas situações da
mesma forma que eles: profissional e educadamente. É possível entabular uma conversa
calorosa e amigável e ao mesmo tempo manter uma distância polida, para dar tempo aos
dois lados de reconhecer no outro os pontos de convergência com os quais possam trabalhar
em conjunto.

Qual é a sua opinião a respeito de justificar o próprio trabalho? Deixe um comentário aqui
abaixo! Ou se quiser continuar a discussão no grupo  Comunicaminhos do Facebook é só
pedir para entrar!

Sheila Gomes

Achados da semana:
Avaliações de testes de certificação da ATA e os pequenos erros: a morte por mil cortes
Até que ponto você conhece a realidade ao nosso redor?
Acabaram com a justificativa da existência de livrarias… será?
Especializar-se ou ser multipotencial?
Substitua marketing por tradução e qual é a diferença?
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Aconselhar
Nada como ser parte de uma rede de apoio e
aconselhamento, com pessoas francas e dispostas a ajudar
umas às outras.
SEMANA 46 DE 52

Outro dia comentávamos sobre o programa de mentoria do nosso
coletivo local  de tradutores e intérpretes (sim, o TICWB evoluiu!) e
um colega apontou que gostaria de participar duplamente: embora
tenha experiência profissional suficiente para ser mentor, ele sente
que há áreas em que precisa de ajuda, por exemplo, para situar-se
melhor  no  mercado.  Falo  dele  aqui  porque  acho  essa  postura
exemplar,  além  de  uma  referência  perfeita  para  o  processo  de
mentoria: aprendemos uns com os outros e todos temos algo com o que colaborar. Eu já
falei  disso  aqui  antes,  como  é  importante  fazer-se  conhecer  e  legitimamente  querer
conhecer seus pares, criando e participando de uma rede de apoio, que pode abranger
mentores, pessoas mais experientes na sua ou até em outras áreas, um parente, um chefe,
um amigo mais velho. Alguém que olhe de fora, mas também com quem se tenha uma
conexão forte o suficiente para permitir a franqueza que vem do genuíno interesse em
ajudar você.

Todos nós precisamos de orientação profissional de vez em quando,
seja para organizar a carreira, redirecionar esforços, comunicar-se
de forma mais eficiente. Por exemplo, uma pessoa que trabalha por
conta própria precisará ter as características de um líder, pois além
de comandar a si mesmo, deve apresentar-se aos clientes de forma a
mostrar que sabe o que faz e os porquês do seu trabalho. Assim é
que, como um bom líder, não deverá mentir ou “esticar” a verdade,

ao lidar com questões sensíveis. E quando houver um problema, mesmo que nem tenha sido
causado por  sua culpa,  assumi-lo  como se  assim fosse,  pois  a  sua responsabilidade é
entregar um bom resultado, e isso inclui resolver problemas. Também nunca se deve contar
com o tempo ou dinheiro alheio como se fosse seu, o respeito à forma como os outros
investem seu tempo e dinheiro é essencial para contar com a colaboração contínua das
partes. Outro ponto importante é resistir à tentação de microgerenciar. É preciso confiar na
capacidade das pessoas com quem se trabalha: isso reforça a autonomia e traz um senso de
responsabilidade  que  pode  ser  minado  se  houver  cobranças  desnecessárias.  E
qualquer regra deve seguir o princípio da necessidade: ela deve existir para ajudar, e não
apenas “porque sempre foi assim”, sem razões que a justifique. Finalmente, manter as

https://ticwb.wordpress.com/2016/07/23/encontro-de-julho-2/
https://www.multitude.trd.br/2015/12/26/52-semanas-orientar/
https://www.multitude.trd.br/2015/12/26/52-semanas-orientar/
https://www.multitude.trd.br/wp-content/uploads/2016/07/Redondo-201.jpg


próprias opiniões para si mesmo, a não ser quando solicitadas, é uma ótima forma de não
incendiar discussões.

Mas e quando a opinião for, na verdade, uma objeção? Saber a hora de levantar objeções
também é algo que a experiência ajuda a avaliar. Uma objeção nem sempre é um ponto
negativo. Na verdade pode ser uma oportunidade de mostrar disposição para trabalhar em
conjunto com a pessoa que a levantou, por exemplo, questionando seus motivos e como
podem resolver a questão, para não comprometer o projeto inteiro por conta de algo que
talvez seja mais fácil de lidar do que parece. Afinal, você quer ser singular ou popular?
Quando não temos experiência é fácil confundir as duas coisas e achar que queremos uma,
quando na verdade somos feitos para a outra. E assim surgem as frustrações e se aguça a
síndrome de impostor. Se você faz algo em que acredita, sempre haverá um certo nível de
desconforto e sacrifício envolvido, é assim com o trabalho que vale a pena, em que se
aprende  tanto  quanto  se  cria.  Mas  quais  sacrifícios  você  está  realmente  disposta  a
enfrentar? Será que a alternativa não traz mais frutos que você aprecie e menos sofrimento?
Essa  é  uma  questão  essencial  a  se  pensar  a  cada  escolha  feita  e  algo  em  que  o
aconselhamento pode ajudar.

Também há o outro lado, o de quem dá conselhos: a pessoa mais
experiente deve limitar sua ajuda ao que efetivamente sabe e faz.
Basta oferecer pontos de vista diferentes para se refletir, não impor
sua experiência como se houvesse uma realidade única, pois isso
pode tolher iniciativas válidas daquele que busca orientação (e até
mesmo criar dependência dessa orientação e atrapalhar a construção
da autonomia). A prática da escuta e reflexão sobre as questões de
quem pede ajuda já traz em si muitas das respostas que a pessoa busca, então o ideal é
sempre ouvi-la primeiro e nunca opinar sem perguntar para entender as situações que não
se  viveu.  Se  esforçar  para  enxergar  o  mundo  pelos  olhos  de  outrem  é  uma  das
características que mais faz uma pessoa (e um profissional) crescer. Isso afeta inclusive a
percepção que temos de nós mesmos e nos dá segurança, pois saímos da nossa cabeça para
tentar nos guiar por outros parâmetros, o que influencia o julgamento que fazemos de nós
mesmos (normalmente bem mais rígido do que merecemos!).

Como você usado o aconselhamento para desenvolver sua carreira? Deixe um comentário
aqui abaixo! Ou se quiser continuar a discussão no grupo  Comunicaminhos do Facebook é
só pedir para entrar!

Sheila Gomes
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Achados da semana:
Qual é o poder do seu passaporte?
Dez coisas que um bom gerente nunca pedirá que um funcionário faça
Uma forma de colocar seu site de tradutor em evidência no Google
Bons conselhos neste guia prático para começar a trabalhar com agências brasileiras
Catorze verdades sobre ferramentas de tradução assistida por computador
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Criar
Criar é um impulso humano básico: estamos sempre
querendo ver no “mundo real” aquilo que temos dentro de
nós.
SEMANA 47 DE 52

Eu sempre fui fascinada pela comunicação. Tenho uma baita admiração por quem consegue
se comunicar bem. Mas o outro lado também me deixa de cara: exemplos de problemas de
proporções às vezes desmesuradas por conta de uma simples(?) falha de comunicação. Isso
criou em mim quase uma obsessão em sempre tentar me comunicar o melhor que puder,
por todos os meios possíveis e necessários. Há muita gente tentando isso também: pessoas
comunicando  ideias,  desmistificando  estereótipos  e  fazendo  pontes  para  a  criação  de
identidades mais  realistas.  Mas pela  multitude de exemplos  de comunicação ruim que
vemos por aí, dá pra enxergar o tamanho do problema que isso pode ser. Ainda bem que…

…  eu  sou  uma  resolvedora  de  problemas.  Inclusive,  quando  fui
escolher um curso universitário pela primeira vez, achava que minha
praia era Exatas, porque era pra isso que eu achava que esses cursos
serviam: eu ia entender os problemas e descobrir como manipular as
“peças”  necessárias  para  resolvê-los.  Mas  na  faculdade  em  que
estava, exatas significava primeiro descobrir a caixa na qual cada
problema deveria ser posto; depois, em quais caixas eu encontraria
as ferramentas necessárias para lidar com eles. Eu gosto de caixas e da organização que
elas proporcionam. Até criava algumas, assim, com papelão, cola, enfeites. Mas além de
decoração e apetrecho de organização, não via outros usos para elas. E principalmente, não
gostava delas apenas para conter coisas.  Já basta as caixas nas quais sempre querem
colocar a gente na vida real.

Tanto que, com o tempo e várias mudanças de cursos universitários
(6!), descobri que caixas limitam a criatividade. E criar é um impulso
humano  básico:  estamos  sempre  querendo  ver  no  “mundo  real”
aquilo que temos dentro de nós. Pode ser aquela tradução primorosa,
uma  solução  inaudita  para  um  problema  recorrente  ou  uma
conclusão a que se chega depois de analisar a questão por ângulos
inesperados. Quando a gente chega a algo assim, a sensação é ótima!

E deve ser guardada e relembrada naqueles momentos em que bate a insegurança em
outras situações, por exemplo. Mas não devemos parar naquele momento perfeito, como se
fosse único, porque isso nos impede de seguir adiante e continuar criando e evoluindo.
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Então, depois de registrar e comemorar os feitos, é preciso saber fechar o livro quando a
história acaba… e começar o próximo.

E ter investido na área de Exatas foi um desperdício então? Não! No
fim acabei usando muito uma coisa importante que veio de lá:  a
experimentação. E descobri que a experimentação, a tentativa, e a
nova  tentativa,  e  ainda  mais  outra,  com  pequenos  ajustes  e
mudanças de pontos de vista, também leva à criatividade. E muitas
vezes, às respostas certas. E ainda a perguntas melhores. Porque a
criatividade que não responda perguntas ou gere perguntas novas é
um exercício oco. Assim, me habituei a estimular a criatividade de todas as formas que
posso:  me  expondo  a  ideias  novas,  fazendo  coisas  que  podem  até  dar  medo,
experimentando. Trazendo coisas de outras áreas para a minha, dando novos usos a elas,
aprendendo, improvisando.

Como você desenvolve e usa a sua criatividade? Deixe um comentário aqui abaixo! Ou se
quiser continuar a discussão no grupo  Comunicaminhos  do Facebook é só pedir para
entrar!

Sheila Gomes

Achados da semana:
Quase 50 sites e aplicativos para  aprender coisas diferentes
Designers com produções inspiradas para seguir no Instagram
Brinquedos de relaxamento para a mesa de trabalho
As piores histórias de localização
Links úteis para escrita e revisão de textos
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Expor
Exposição é algo desejado e necessário, mas até que ponto e
a que custo?
SEMANA 48 DE 52

Acabo de me mudar para um novo apartamento, e quem já se mudou
alguma vez sabe que essa é uma situação de extremos:  ótima e
complicada ao mesmo tempo. Além de muita coisa pra fazer, a gente
depende de vários profissionais diferentes para por a casa nova em
ordem. Essa é a roleta russa da mudança: pode dar muito certo ou
virar uma baita dor de cabeça. Mas é uma boa oportunidade para
aproveitar  o  papel  de  cliente  e  observar  a  abordagem  destes
profissionais.

Eu acredito muito em recomendações nessas horas. E assim como no nosso mercado, há
muitos autônomos de outras áreas que prestam serviços e precisam ter uma boa reputação
para serem recomendados.  Depois  de  várias  mudanças,  vi  exemplos  de  boa exposição
profissional e de pessoas cujo contato guardo e recomendo. E também de outros que não
recomendaria para ninguém e, se alguém pedir minha opinião, até alertaria sobre as más
práticas deles. Mas não costumo divulgar por conta própria, porque nem sempre o que eu
considero um serviço ruim outros poderão considerar.

Mas  isso  sempre  me  reforça  a  noção  de  que  a  apresentação
profissional tem dois lados: a exposição do que a pessoa é capaz de
fazer  bem  ou  de  suas  falhas  ao  se  apresentar  profissionalmente.
Entre nós, tradutores e intérpretes, ainda há muita gente que não
sabe  se  expor  profissionalmente  para  estabelecer  uma  boa
reputação. É verdade que há complicadores na questão: o isolamento
e a invisibilidade que acompanham nossa prática dificultam até o

estabelecimento de nossa identidade, assim como parâmetros profissionais definitivos para
o público leigo e mesmo entre nós. Isso passa pela notoriedade da profissão (ou falta dela),
da  imagem  que  construímos  (ou  sabotamos),  da  nossa  participação  comunitária  (que
combate  o  isolamento)  e  noções  sobre  o  mercado  e  os  pares  (para  compartilhar
conhecimento e experiência e elevar o mercado como um todo).

E a elevação do nível de profissionalismo no mercado já está acontecendo: nas discussões e
ações para incluir tradutores na lista de ocupações do MEI, no trabalho de universidades
para atualizar seus currículos e dar mais oportunidades de inserção dos alunos no mercado,
nos  projetos  de  formação  profissional  e  na  promoção  e  manutenção  de  comunidades  de
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pares. Para quem é beneficiado, as vantagens são inúmeras, e quem promove e compartilha
essas ações mostra disposição em estabelecer uma reputação de resolução de problemas.

Só é preciso cuidar com a exposição (in)devida das pessoas: expor a própria capacidade não
precisa passar por expor a incapacidade alheia, por exemplo. E também colocar coisas como
se fossem “óbvias”, quando na verdade isso não existe, um fato que a gente comprova todo
dia: o que está claro pra um pode não estar para muitos outros, por várias razões, nem
sempre ligadas à ignorância alheia. Exposição é algo desejado e necessário, mas:

► até que ponto e a que custo?

► temos claro o que nos guia e a que estamos nos expondo (ou a outros)?

► é possível expor ideias e fatos sem expor pessoas.

Como você controla e usa seus recursos de exposição? Deixe um comentário aqui abaixo! Ou
se quiser continuar a discussão no grupo  Comunicaminhos do Facebook é só pedir para
entrar!

Sheila Gomes

Achados da semana:
Ferramentas e vídeos de orientação sobre localização
Qual é a sua experiência com webinars?
Novo canal de um tradutor brasileiro no Youtube
Podcast sobre erros que freelancers cometem, com uma tradutora e outros
profissionais
Pesquisa sobre o perfil de Tradutores, Intérpretes, Revisores
e outros profissionais da área de Tradução
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Errar
Sempre podemos escolher entre errar repetidamente ou
cometer erros novos para aprender mais.
SEMANA 49 DE 52

Quem gosta de errar? Eu não. Não gosto de perceber que errei, ou
pior: que percebam que eu errei. Mas ainda prefiro mil vezes que
alguém note,  seja  eu  ou  outrem,  para  poder  consertar.  E  tento
reforçar a minha ideia de que um erro do presente é uma garantia a
mais de acertar no futuro, uma forma de atentar para algo que até
então passava despercebido e  uma oportunidade de aprendizado.
Tento sempre agradecer quando apontam um erro meu, mas ainda
acho muito chato quando isso acontece em público. Prefiro a política de elogiar em público,
mas apontar erros privadamente, e sempre com cuidado e educação. Eu já fui bem mais
insegura profissionalmente e tomei decisões desfavoráveis por terem apontado algum erro
meu. O ataque à autoestima, que já não era grande coisa na época, foi o suficiente para me
fazer duvidar da minha própria capacidade e pisar feio na bola, mais de uma vez: são fases
que todos passam até se firmarem como profissionais.

Isso se torna ainda pior quando há trabalho colaborativo em questão: funcionar bem não
significa não cometer erros, mas lidar com eles como uma equipe, aproveitando os pontos
fortes de todos para compensar e lidar com os fracos. Recriminação não leva a lugar algum,
mas encarar o problema e desenvolver táticas em conjunto para resolvê-lo, sim. Algo que
pode ser aplicado em todas as atividades em grupo: fóruns, equipes de trabalho e coletivos
profissionais. Se apontar erros alheios faz alguém se sentir melhor por perceber que ao
menos esse erro não cometeria, perceber e guardar para si essa percepção ajuda duas
pessoas: você e o outro, que talvez nem teria merecido recriminações, pois nem sempre os
erros são cometidos pela pessoa que pensamos. Um bom exemplo são erros em legendas de
filmes ou em livros traduzidos:  muitos reclamam do tradutor,  quando há vários outros
profissionais envolvidos que poderiam ter errado também.

E um risco grande que se corre ao ficar de olho nos erros dos outros
é perder de vista os próprios. Aliás, esse já é um trabalho grande o
suficiente para tomar nossa atenção e deixarmos os outros em paz. E
nos faz economizar tempo para investirmos em formas de lidar com
os erros que fatalmente cometeremos. “Aprender a cair”,  prestar
mais atenção ao modo que nos expressamos para criar a impressão
desejada, adotar formas de fala seguras e equilibradas. Tudo isso é

útil e contribui ao nosso crescimento pessoal e profissional muito mais que prestar atenção
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aos erros alheios.

Todos queremos ter sucesso na carreira e um passo importante para isso é estabelecer uma
reputação favorável não apenas entre clientes, mas também entre os pares. Isso contribui
para futuras parcerias e para elevar o nível do mercado inteiro. Saber que fazemos parte de
uma rede colaborativa nos impulsiona a participar de forma melhor e mais eficaz. Relações
humanas baseadas na boa vontade favorecem os envolvidos e tendem a evoluir quando
todos estão dispostos a:

☼  ceder de vez em quando;

☼  oferecer opiniões apenas quando solicitadas;

☼  não deixar o ego tomar conta das interações;

☼  não fazer escolhas apenas por conta própria,  mas oferecê-las para uma decisão
coletiva.

Afinal de contas, quem quer ser feliz e bem-sucedido sozinho? Para que não seja assim, é
preciso abrir mão de algo. E quando fica difícil de entender ou interagir com o grupo, uma
boa ideia é aprender a ler as pessoas a partir de outros pontos de vista.

Você usa seus erros a seu favor? Deixe um comentário aqui abaixo! Ou se quiser continuar a
discussão no grupo  Comunicaminhos do Facebook é só pedir para entrar!

Sheila Gomes

Achados da semana:
Dicas de trabalho remoto para programadores que também podem se aplicar a nós
Precisa gravar sua tela e enviar a alguém? Use essa ferramenta super prática
Como traduzir um curso do Moodle
Não quer ter problemas com calote? Veja como ter políticas claras para evitar isso
Para aqueles momentos em que precisamos de uma régua mas não há nenhuma por
perto (aconteceu comigo ontem!)
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Motivar
Falar de nossas fraquezas, dar o caminho das pedras, é
menos comum do que deveria ser.
SEMANA 50 DE 52

Quando  a  gente  faz  o  que  gosta,  pode  parecer  fácil  encontrar
motivação para levantar da cama de manhã e se instalar feliz na
mesa  de  trabalho  com  uma  xícara  de  café  na  mão  e  aquela
expectativa do que o dia vai trazer. E é, boa parte das vezes. Mas
para quem está começando agora, ou está num momento de seca,
normalmente há mais medo do que expectativa positiva. Pode ser a
falta  de  clientes,  ou  pagamentos  em  atraso,  problemas  de
comunicação…  não  faltam  questões  para  nos  preocupar  quando  somos  profissionais
independentes e cada aspecto do trabalho depende muito nós, mas também de umas tantas
outras variáveis.

O que podemos fazer quando estamos assim, sem recursos internos para motivar a nós
mesmos? Há caminhos vários, dependendo das visões e crenças de cada um, mas eu busco o
apoio dos colegas e pessoas próximas. Da mesma forma, quando estou num bom momento,
tento devolver essa ajuda que já recebi, motivando aqueles que precisam de apoio. Às vezes
a gente só precisa de um empurrãozinho: para escrever naquele blog que ensaiamos há
tempos criar, para fazer aquela logomarca que nos identifique profissionalmente ou para dar
o pontapé inicial naquele grupo presencial que vai fazer diferença.

Motivar  outras  pessoas  pode  ser  uma  tarefa  difícil,  mas  é  um
caminho em duas vias: o mesmo tanto que você faz pela motivação
retorna a você como estímulo para seguir adiante. Mesmo quando a
gente acha que não terá nada a dizer que possa ser de interesse aos
outros, nossa própria experiência, e principalmente, nossa disposição
em compartilhá-la pode motivar as pessoas a verem a si próprias sob
outra luz. Falar de nossas fraquezas, dar o caminho das pedras, é

menos comum do que deveria ser. Muitos acabam falando apenas das fraquezas dos outros,
talvez pelo seu próprio  medo de falhar.

Numa publicação recente em um grupo internacional de tradutores e intérpretes, mais uma
vez  um  iniciante  perguntava  como  entrar  no  mercado.  Lá,  assim  como  nos  grupos
brasileiros, houve polarizações entre os que incentivavam boas práticas para a entrada da
forma mais profissional possível, e aqueles que pontuavam aspectos negativos para mostrar
as dificuldades do ofício. E  é importante que se saiba os dois lados, que se tenha o máximo
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possível de informações: ser pessimista na análise, ver a realidade com olhos bem abertos,
mas empreender ações de forma positiva, esperando e trabalhando sempre pelo melhor
resultado. Pode dar errado? Pode. Mas sempre se pode tentar de novo, de outro jeito, com
outra abordagem. E até desistir e tentar fazer outra coisa. Isso é estar preparado para o
pior, mas fazer pelo melhor.

O que motiva você? Deixe um comentário aqui abaixo! Ou se quiser continuar a discussão
no grupo  Comunicaminhos do Facebook é só pedir para entrar!

Sheila Gomes

Achados da semana:
Na dúvida sobre quanto cobrar? Veja esta calculadora de tarifas
Marketing em quatro passos
Gosta de TED Talks? Veja estes e inspire-se!
Uma forma diferente e fascinante de ler artigos na Wikipédia
Cadernos de Ludologia, um periódico digital de estudos acadêmicos sobre jogos, em
português e inglês
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Diferenciar
Fazer diferença é saber o que nos torna únicos e usar isso a
nosso favor, inclusive para subverter o tradicional isolamento
da prática tradutória.
SEMANA 51 DE 52

Essa semana eu li um artigo muito bom e muito triste sobre um professor americano de
latim que trabalhava em escolas de ensino médio. Ele explicava as razões para desistir de
lecionar.  Um relato muito profundo e revelador das várias mazelas da sociedade e do
sistema econômico que estão afetando diretamente o  futuro da educação no país.  Ele
relatava como sempre apoiava alunos “diferentes”, como ele tinha sido. Seguia uma citação
que encontrara uma vez, “seja a pessoa de quem você precisava quando era mais jovem”,
atribuída a Ayesha Siddiqi. E apesar de triste, é uma daquelas leituras sobre a realidade
que ajuda a enxergar o mundo com novas lentes. Esse era o objetivo do autor: contribuir
para o aprendizado de alguém. E fez diferença.

Sempre que leio essas histórias, tento transportar o tema à minha
realidade e isso me fez pensar em uma das perguntas mais comuns
para  quem  vive  de  tradução  e  interpretação  profissional:  como
conseguir clientes e manter uma carreira sustentável? E há passos
práticos para isso, mas a noção mais popular é: diferenciando-se. E a
questão é que, por princípio, somos mesmo únicos no que fazemos,
mesmo que aparentemente ofereçamos as mesmas coisas, e é na
diferença que deveríamos estar apostando para sair da competição. Até porque a essência
do nosso trabalho é artesanal, e, devido à experiência única de cada profissional, cada
trabalho é incomparável e assim devia ser tratado, inclusive no valor cobrado.

Há  várias  formas  de  se  diferenciar.  Oferecer  serviços  exclusivos,  comunicação
personalizada, transformar desvantagens em vantagens, resolver o problema do cliente de
forma única, ver o que outros não viram. Usar suas características inatas e as da profissão
para agregar valor  ao serviço oferecido.  Como quebrar  nosso tradicional  isolamento e
formar redes de colegas com quem você possa contar na hora da necessidade, montar
equipes de trabalho e formar parcerias. Isso dá liberdade para outras escolhas profissionais
e mostra iniciativa e autonomia. Sempre lembrando que esse é um processo cujo objetivo
final  não  é  a  perfeição,  mas  melhorar  constantemente  e  aproveitar  o  percurso  para
aprender sempre mais.
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Diferenciar-se pela qualidade do serviço já não basta, e pode até
comprometer o maior patrimônio do tradutor:  a  diferenciação do
próprio trabalho, em detrimento de padrões de qualidade que podem
“endurecer” o resultado. Mais que ser parte de um “grupo seleto” de
profissionais experientes em determinada área, pode ser mais eficaz
ser um expert sim, mas em curadoria. Saber selecionar conteúdos,
tanto  de  pesquisa  como  de  uso  e  aprendizado  é  essencial  para

desenvolver um conhecimento abrangente. Não apenas em teoria e prática de tradução, mas
sobre  onde ou  com quem obter  as  informações  mais  confiáveis,  inclusive  sobre  como
subverter regras adotadas por tradição, saber o que não merece atenção naquele momento
ou como aproveitar melhor os modelos populares de comunicação.

De que forma você investe nas suas diferenças? Deixe um comentário aqui abaixo! Ou se
quiser continuar a discussão no grupo  Comunicaminhos  do Facebook é só pedir para
entrar!

Sheila Gomes

Achados da semana:
Oficina on-line gratuita de Gloria Rivera Baldassari sobre interpretação médica
Dicas úteis em qualquer época para usar a internet de forma mais eficaz e menos
invasiva
Corpus paralelo das Nações Unidas
O futuro pertence aos melhores editores
Dezessete perguntas que bons comunicadores respondem com facilidade
O guia do freelancer competitivo
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Continuar!
Um pouquinho por dia, dando crédito a quem é de direito,
assim é que se continua a navegar sempre adiante.
SEMANA 52 DE 52

Eu gosto  de  histórias  de  gente  que,  pedrinha  a  pedrinha,
construiu projetos que poderiam parecer grandes demais para
uma pessoa só. Normalmente são mesmo, e tem muito mais
gente  envolvida,  então  também  gosto  quando  lembram  e
destacam as pessoas que ajudaram a atingir o objetivo. Tento
seguir esse exemplo e contribuir uma pedrinha por dia nos
projetos de que participo, assim como dar crédito a quem é de
direito e me ajudou em cada etapa. Estender a mão sempre foi
o que me ajudou a continuar, porque a maioria de nós quer
que a humanidade progrida. Querer ajudar uns aos outros é o natural, e não o contrário.

E foi com muita ajuda que venho crescendo e aprendendo.
Há um ano eu iniciei uma nova fase de aprendizado neste
blog.  Registrar  tudo  o  que  chegou  a  mim  e  fui
descortinando  nessas  52  semanas  de  escrita  fez  uma
diferença imensa, e é algo que aconselho a todos, mesmo
que  não  publiquem  o  que  escreverem.  O  exercício  da
escrita,  que  é  exatamente  a  base  do  nosso  trabalho,
é muito transformador:

Também reforcei o aprendizado, por exemplo, do que manter e do que me livrar. Que o
primeiro passo, e um dos mais difíceis, é sair do armário tradutório:

Afinal sou uma tradutora profissional, e para que me vejam como tal e respeitem a minha
prática, quem teve que assumir isso primeiro fui eu mesma! Sim, também passei pela minha
fase de síndrome do impostor, e levou um bom tempo até eu achar que estava pronta para
me apresentar e me estabelecer profissionalmente.  E foi  quando entendi  que ser bem
sucedida, entre outras coisas, é poder fazer escolhas positivas. E que não é só o que realizo
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hoje que me faz profissional, mas principalmente, o que estabeleço e reforço dia a dia no
ofício.

E finalmente, aprendi a me posicionar. Não existe isenção em nada do que se faz — algo que
não está restrito à prática tradutória, aliás — então é preciso ter e deixar claro o espaço que
queremos ocupar e o papel que queremos desempenhar como profissionais (e pessoas).
Depois de ficar à sombra de muita gente, aprendi a dizer sim para mim, valorizar meu
discernimento, e finalmente entender que estender a mão aos pares (e aos ímpares!) faz
parte do meu crescimento como parte de um grupo profissional.

É assim que pretendo continuar! O que você achou do Projeto 52 semanas? Deixe um
comentário aqui abaixo! Ou se quiser continuar a discussão no grupo  Comunicaminhos do
Facebook é só pedir para entrar!

Sheila Gomes

Achados da semana:
Português on-line, um curso com Bianca Freitas
Blog de Érica Lima, com informações sobre cursos, eventos e dicas na área
acadêmica
Luciana Frias está fazendo uma pesquisa de relacionamento entre agências
e tradutores: responda aqui
E veja como foi o primeiro Barcamp do RJ!
Quer saber como traduzir RPG? A tradutora Eva Morrisey explica
Muitas dicas para quem quer ser escritor e que também podem ajudar
tradutores a escrever melhor
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