
 

SWAT – SEX WORKERS + ALLIES TRANSLATE, EDIT + DESIGN 

 

 

Trabalhadoras sexuais e aliados fazendo traduções, edição e design 

 

Missão: O SWAT tem a meta de tornar-se uma rede de trabalhadoras sexuais e aliados capazes de 

traduzir, editar e desenhar relatórios, informes, blogs, reportagens, trabalhos acadêmicos, 

apresentações, cartazes para compartilhar o conhecimento das trabalhadoras sexuais através das 

barreiras culturais e de linguagem. (Por favor, leia a seção “Por que + Como” para mais detalhes). 

 

Coordenadores: Matthias Lehmann (Research Project Germany) & Katherine Koster (SWOP USA). 

“Fui motivado a lançar o SWAT porque gostaria de contribuir para ver mais conhecimento 

das trabalhadoras sexuais sendo compartilhado desde aquelas partes do mundo em que as 

trabalhadoras sexuais se comunicam principalmente em suas línguas nativas.” - Matthias 

“Tenho amigos que são fluentes em outras línguas, e assim é com muitas pessoas. Fui 

motivada a centralizar todas essas conexões e a tornar o trabalho das organizações que 

defendem os direitos das trabalhadoras sexuais mais acessível em várias línguas e 

comunidades.” - Katherine 

 

Contato: mailto:mcoordinator.swat@gmail.com 

Grupo no Facebook:  https://www.facebook.com/groups/sexworkersandalliestranslate/ 

 

Por que e como: 

O objetivo do SWAT é não apenas prover as trabalhadoras sexuais e seus aliados com uma rede que 

permita o compartilhamento do conhecimento das trabalhadoras sexuais através das barreiras 

culturais e de linguagem, mas também compensar os colaboradores pelo seu trabalho, quando 

possível. Mais frequentemente do que não, como a maioria de vocês está dolorosamente ciente, 

não há recursos, ou são muito limitados, para pagar a quem traduz, edita ou desenha os materiais 

listados acima. 

O SWAT não quer encorajar nem desencorajar as pessoas a contribuírem com suas capacidades de 

graça. Mas, como o ator Wil Wheaton recentemente apontou, corretamente: “Se você escreve algo 

que um editor pensa que vale a pena publicar, você é digno de ser pago por isso. Ponto final. Esse 

conselho serve para designers, fotógrafos, programadores, QUALQUER UM que faça alguma coisa. 

Voc}e. Merece. Compensação. Pelo. Seu. Trabalho.” Portanto, a ideia do SWAT é como se segue. 

mailto:mcoordinator.swat@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/sexworkersandalliestranslate/
http://wilwheaton.net/2015/10/you-cant-pay-your-rent-with-the-unique-platform-and-reach-our-site-provides/


[Passo 1 - Anuncie sua tarefa] 

Organizações ou indivíduos com necessidade de um tradutor, editor, web designer ou artista gráfico 

podem ou postar um anúncio no grupo do SWAT no Facebook ou enviar um e-mail para os 

coordenadores do SWAT. Embora eles sejam livres para escrever em qualquer língua que queiram, 

os detalhes chaves também devem ser fornecidos em inglês (por exemplo, usando o Google 

Translate). Organizações ou indivíduos que tenham uma oportunidade de trabalho pago disponível 

são orientados a não anunciar isso no Facebook, mas a contatar os coordenadores do SWAT (veja o 

Passo 3). 

Amostra 1 

1. Nome da organização/indivíduo: Sex Worker Outreach Project 

2. Tema e propósito: O estigma experimentado por trabalhadoras sexuais trans; informe de políticas 

3. Língua de origem: inglês 

4. Língua de destino: espanhol 

5. Número de palavras: 2.800 

6. Nível estimado de dificuldade: médio 

7. Prazo: 30 de novembro 

+ Acompanha o texto em sua língua nativa 

Amostra 2 

1. Nome da organização/indivíduo: Sex Worker Outreach Project 

2. Tipo e propósito: Logotipo com guarda-chuva para a seção do SWOP no Tennessee 

3. Prazo: 30 de novembro 

+ Acompanha o texto em sua língua nativa 

 

[Passo 2 - Informe os coordenadores do SWAT] 

Uma vez estabelecido o contato entre a organização/indivíduo e a(s) pessoa(s) que estão se 

oferecendo para ajudar, elas podem discutir a tarefa publicamente, no grupo do Facebook, ou 

privadamente, via e-mail ou chat. Uma vez que o trabalho esteja concluído, eles devem enviar um e-

mail aos coordenadores do SWAT para informá-los sobre a tarefa completada, incluindo 

informações sobre o número exato ou estimado de horas trabalhadas ou descrevendo o que o 

trabalho envolveu. Caso nenhum deles seja capaz de escrever em inglês, eles devem, por favor, 

escrever em frases simples e curtas, de modo a permitir uma leitura fácil por meio do Google 

Translate. 

 



[Passo 3 - Esquema de compensação] 

Os coordenadores do SWAT vão manter um registro de todos os membros e de suas respectivas 

capacidades. A cada vez que alguém contribuir gratuitamente com seu trabalho, suas horas 

trabalhadas serão convertidas em pontos, da melhor maneira que os coordenadores puderem fazer, 

com base nas informações fornecidas. Pede-se às organizações ou indivíduos que tenham uma 

oportunidade paga disponível que não anunciem isso no Facebook, mas que enviem um e-mail aos 

coordenadores do SWAT, que então vão contatar o membro qualificado da rede que tenha 

acumulado mais pontos, de modo que ele seja compensado pelo trabalho que havia feito de graça 

anteriormente. Caso essa pessoa não esteja disponível, a tarefa será oferecida ao segundo colocado 

em pontos, e assim por diante. 

 

Repetimos que esta rede não pretende desencorajar ninguém de contribuir gratuitamente com seu 

trabalho. Muitas organizações e iniciativas não têm como atuar sem as contribuições valiosas der 

voluntários, e o voluntariado é uma coisa nobre e significativa. Mas o voluntariado não paga as 

contas de ninguém, assim como os “dólares” do crédito pessoal e da exposição, e é por isso que nós 

temos a esperança de que o SWAT ajude trabalhadoras sexuais e aliados de todo o mundo a 

compartilhar conhecimento e, quando possível, compensar os muitos de vocês que trabalham sem 

descanso para apoiar os direitos das trabalhadoras sexuais. 

Estamos ansiosos por receber a sua resposta. Por favor, contate-nos via e-mail e nos informe sobre 

as capacidades com as quais você gostaria de contribuir. Também convidamos você a juntar-se ao 

grupo do SWAT no Facebook. 

Sinceramente,  

Matthias & Katherine 

 

 

Você pode traduzir, editar ou fazer design e gostaria de apoiar os direitos humanos dos 

trabalhadores sexuais? https://www.facebook.com/groups/653326531454257/ 

 

http://theoatmeal.com/comics/exposure
https://photoprofessionals.wordpress.com/
mailto:coordinator.swat@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/653326531454257/
https://www.facebook.com/groups/653326531454257/

