
Done is better than Perfect
Feito é melhor que perfeito

Hi, I'm Edward Junior, the creator of Just Talking English ESL, the english as a second language.
“Training  your  english  is  far  more  important  than  just  learning  English”,  remember  this,  the
language is an ability, a skill and not a knowlege; therefore you need a lot of training and repetition
to get this ability.  
Olá, sou Edward Junior, o criador do Just Talking English ESL, o inglês como segunda língua. “Treinar seu inglês é muito mais
importante do que apenas aprender inglês”, lembre-se disso, o idioma é uma habilidade, uma destreza e não um conhecimento;
portanto, você precisa de muito treinamento e repetição para obter essa habilidade.

You can get the transcript and the translation into Portuguese of this podcast on the Just Talking
website, find the link in the description below. 
Você pode conseguir a transcrição e a tradução para o português deste podcast no website Just Talking, enconte  o link na drescrição
abaixo.

Some Time ago I was working in my office and I got a phone call, I received a phone call, it was
my friend Marcos and he was upset and worried about finishing his project for college, in Brazil we
call that TCC  (Trabalho de Conclusão de Curso) but in United States they call it (MQP) Major
Qualifying Project wich is basically the same thing. 
Há algum tempo, eu estava trabalhando no meu escritório e recebi um telefonema, recebi um telefonema, era meu amigo Marcos e
ele estava chateado e preocupado em terminar seu projeto para a faculdade, no Brasil chamamos de TCC (Trabalho de Conclusão de
Curso), mas nos Estados Unidos o chamam de Principal Projeto de Qualificação (MQP), que é basicamente a mesma coisa.

He didn't know how to finish the project because he believed that everything he had done on that
project was not good enough. He is what we call a perfectionist. He asked college for more time and
they offered him two more weeks to finish and still he was thinking of asking again, for more time,
to postpone. The project was not good enough yet for him.
Ele não sabia como terminar o projeto porque acreditava que tudo o que havia feito naquele projeto não era bom o suficiente. Ele é o
que chamamos de perfeccionista. Ele pediu mais tempo para a faculdade e eles lhe ofereceram mais duas semanas para terminar e ele
ainda estava pensando em pedir novamente, mais tempo, adiar. O projeto ainda não estava bom o suficiente.

So he called me and asked how I handle with this, how I deal with this, and I shared some advice
and that advice is literally the title of this episode, I told him that "Done is better than perfect". I
think I heard this once, but I don't remember where. But whatever.
Então ele me ligou e perguntou como eu lidava com isso, como eu lidava com isso, e eu compartilhei alguns conselhos e esse
conselho é literalmente o título deste episódio, eu disse a ele que "Feito é melhor que perfeito". Acho que ouvi isso uma vez, mas não
me lembro onde. Mas de qualquer forma.

I tried to explain some few examples and more details, but, in the end, this is the best phrase I've
ever heard "done is better than perfect"
Tentei explicar alguns exemplos e mais detalhes, mas, no final, essa é a melhor frase que já ouvi "feito é melhor que perfeito"



For example, the perfect book that has never been released has zero copies sold. I told him some
tips and tricks that I follow, but at the end of the day you need to do the best you can and then just
be done with it.
Por exemplo, o livro perfeito que nunca foi lançado tem zero cópias vendidas. Contei a ele algumas dicas e truques que sigo, mas no
final do dia você precisa fazer o melhor que pode e depois terminar com isto.

But how to overcome perfectionism? In fact, according to my research on the internet, watching
some  YouTube  channels,  videos  and  websites,  I  can  say  for  sure  that  there  are  two  tipes  of
perfectionism: adptive and non-adptive.
Como superar o perfeccionismo? Na verdade, de acordo com minha pesquisa na internet, assistindo a alguns canais do YouTube,
vídeos e sites, posso eu afirmar com certeza que existem duas dicas de perfeccionismo: adptivo e tão adptivo

Adaptive perfectionists are motivated by high standards, which is a good thing, they are not overly
critical (too critical) of their work and they invest a lot of time and effort to complete their projects.
Os perfeccionistas adaptativos são motivados por altos padrões, o que é uma coisa boa, eles não são excessivamente críticos (muito
críticos) em seu trabalho e investem muito tempo e esforço para concluir seus projetos.

Non adaptive is, on the other hand, not so great. No adaptive perfectionists feel constant pressure to
obtain unrealistic results, unreal results, they often feel anxiety and depression because they seek
standarts that they cannot always achieve. Does it sound familiar to some of you?
Não adaptativo, por outro lado, não é tão bom. Perfeccionista não adaptivos sentem pressão constante para obter resultados irreais,
resultados irreais,  geralmente  sentem ansiedade e depressão porque procuram padrões que nem sempre podem alcançar.  Parece
familiar para alguns de vocês?

I know that sometimes it can be difficult because you want to put the best of yourself in what you're
doing, you don't allow yourself to make mistakes or be imperfect, and that's not all about projects,
but I'm talking about languages too.
Sei que às vezes pode ser difícil, porque você quer colocar o melhor de si no que está fazendo, você não se permite cometer erros ou
ser imperfeito, e isso não é tudo sobre projetos, mas estou falando sobre línguas também.

Do you want to speak perfect English and not make mistakes? So don't say anything, don't speak
anything.
Você quer falar inglês perfeito e não cometer erros? Então não diga nada, não fale nada.

Even native speakers make many mistakes all the time when speaking and it's normal. Don't worry
about it or look for perfection when talking .. Just speak, just talk!
Até falantes nativos cometem muitos erros o tempo todo ao falar e isso é normal. Não se preocupe com isso ou procure a perfeição ao
falar .. Apenas fale, apenas converse!

Here are some tips to make you more relaxed with perfectionism.
Aqui estão algumas dicas para deixar você mais relaxado com o perfeccionismo.

1ª) Embrace imperfection, no one is perfect;
     Abrace a imperfeição, ninguém é perfeito

2º Get started and let your work become a mess and this is about speaking English as well;
    Comece e deixe seu trabalho se tornar uma bagunça e isso sobre falar Inglês também.

3º Work with a deadline;
     Trabalhe com prazo

4º Focus on improving a little bit each time, skill and knowledge comes through interaction;
    Concentre-se em melhorar um pouco cada vez, habilidade e conhecimento vem através da interação

5º Don't compare yourself with others, compare you versus you.
    Não se compare aos outros, compare você versus você



Imagine that you give yourself a whole day to do a work, you will probably use all this time to do a
good job and you will certainly find ways to do the best work of all, the funny thing is that, if you
give yourself just one hour to the same work, you are going to do a good work too, because you are
so focused on the short time that you go direct to the point. 
Imagine que você dá a si mesmo um dia inteiro para fazer um trabalho, provavelmente usará todo esse tempo para fazer um bom
trabalho e certamente encontrará maneiras de fazer o melhor trabalho de todos, o engraçado é que, se você der a si mesmo apenas
uma hora para o mesmo trabalho, também fará um bom trabalho, porque está tão concentrado no pouco tempo que você vai  direto ao
ponto.

Here are another sentence, "Seek progress and not perfection" and remember the title of this episode
"Done is better than perfect", of course I'm talking about the English as well, because maybe you’re
waiting for a perfect time to start speaking English. Don't wait to speak English, even if you don't
have the confidence to speak or are afraid of mistakes .. the perfect time is now, just speak English
and give yourself a chance to cause a series of grammatical mistakes ... make a big mess and then
you will progress.
Aqui está outra frase, "Busque progresso e não perfeição" e lembre-se do título deste episódio "Feito é melhor que perfeito”, é claro
que também estou falando do inglês, porque talvez você esteja esperando um momento perfeito para comecar a falar inglês. Não
espere para falar inglês, mesmo que você não tenha confiança para falar ou tenha medo de erros. Agora é a hora certa, basta falar
inglês e ter a chance de causar uma série de erros gramaticais ... faça uma grande bagunça  e então voce ira progradir.

“You don't have to be great to start but you have to start to be great”, you need take action and keep
going.
   E a última: "Você não precisa ser ótimo para começar, mas precisa começar a ser ótimo", precisa agir e continuar.

So that's it guys, see you later and take care everybody.


