
TERMO DE REFERÊNCIA - ESPAÇO CÍVICO

1. Finalidade e Contexto

A ARTIGO 19 – organização não governamental de defesa da liberdade de
expressão e do acesso à informação –, em iniciativa inserida dentro do projeto
da coalizão All Eyes Amazon, objetiva evidenciar como as violações à
liberdade de expressão são parte da progressiva ameaça às lutas dos povos
historicamente marginalizados na Amazônia. Estas violações contribuem para
o aprofundamento das desigualdades e discriminação existentes e fortalecem
grupos interessados na exploração e na grilagem e na plataforma política
antiambientalista.

A perseguição de lideranças, os obstáculos à organização política e social das
comunidades, a restrição de espaços de participação e consulta, os obstáculos
no acesso à informação e no acesso à justiça são indicadores essenciais para
compreender o contexto e as disputas econômicas, sociais e políticas na região
amazônica e no país. Esse conjunto de violações é agravado ainda mais no
cenário de crescimento do autoritarismo e enfraquecimento do Estado
democrático de direito, a partir de discursos e políticas que buscam a
eliminação física e simbólica desses povos, bem como sua desmobilização.

Portanto, buscaremos construir uma agenda na qual a luta pela liberdade de
expressão na Amazônia seja uma ferramenta para o fortalecimento dos atores
sociais da região em suas resistências cotidianas e para o fortalecimento da
agenda de direitos humanos em nível nacional.

Nesse contexto, a ARTIGO 19 Brasil abre edital para a incorporação de um
bolsista que tenha interesse em aprofundar seus conhecimentos e práticas
relativas ao direito de participação e à liberdade de associação e manifestação.
O bolsista contribuirá, a partir de sua experiência, com o monitoramento e
investigação sobre os protestos indígenas, quilombolas ou campesinos mais
proeminentes desde janeiro de 2019, em particular na região Amazônica, e
sobre a cobertura midiática destes protestos. A pesquisa servirá para embasar
o relatório final produzido pela ARTIGO 19 sobre a violência na Amazônia.



2. Objetivos

2.1 Objetivo Geral: analisar o contexto de avanço autoritário restritivo ao
direito de protesto e às liberdades de associação e manifestação a partir de
casos concretos.

2.2 Objetivos Específicos:

a) Investigar, a partir de monitoramento ativo, por meio de revisão
bibliográfica, imprensa e entrevistas, as principais ferramentas de
protestos relacionados à luta pela terra na Região Amazônica, seja por
parte da população indígena, quilombola ou campesina, bem como
mapear as violações recorrentes nesse contexto;

b) Elaborar uma lista dos 15 principais protestos organizados na região
Amazônica desde 2019, com suas demandas principais e as respostas
estatais geradas;

c) Elaborar um mapeamento de como esses protestos é retratado nos
jornais locais e nacionais, identificando aspectos de estigmatização,
racismo e discriminação.

3. Produtos da Bolsa

a) Relatório de 10 a 15 páginas contendo as conclusões alcançadas a
partir da pesquisa e mapeamento realizados

b) Duas listas referidas no ponto 2.2

4. Cronograma

A pesquisa deverá ser desenvolvida nas seguintes etapas e datas:

1 - Monitoramento ativo de protestos (entrega de mapeamento
preliminar): 30 de junho de 2021

2 - Elaboração da lista dos principais protestos ocorridos na região
Amazônica e padrões de violações: 30 de julho de 2021



3 - Elaboração da lista com a cobertura midiática: 30 de agosto de
2021

4- Relatório final com as conclusões alcançadas: 10 de setembro de
2021.

5 - Escrita: a cargo do bolsista com apoio da equipe de Espaço Cívico.

5. Coordenação da pesquisa

Coordenadoras do Projeto de Pesquisa: Raísa Ortiz Cetra (Coordenadora do
programa de Espaço Cívico) e Manoel Alves (assessor do programa de
Espaço Cívico).

6. Experiências e requisitos mínimos

● Formação (ou estudante de graduação cursando último semestre) em
Ciências Sociais, Direito ou Jornalismo;

● Preferencialmente que seja integrante de alguma organização (indígena,
quilombola ou campesina) ou comunidade amazônica;

● Experiência com planejamento e condução de pesquisas;
● Habilidade comprovada de escrever e expressar pensamentos e posições de

forma objetiva, sucinta e precisa em português.


