
 
 
 
 
 

 
 

 
TERMOS DE REFERÊNCIA 

 
PESQUISA DE DIREITOS HUMANOS PARA O DIREITO DE PROTESTAR: 

 
Expressões de interesse convidadas de pesquisadores experientes em direitos humanos 

 

 
Duração do contrato: Maio à Setembro de 2021 
Prazo: As candidaturas serão recebidas continuamente 
Subordinação: Coordenador de Pesquisa 
Contato para inscrição: recruitment@article19.org 
 
 
Fundo: 
O protesto desempenha um papel importante em todas as sociedades, permitindo que indivíduos e 
grupos expressem divergências e queixas, compartilhem pontos de vista e opiniões, exponham 
falhas na governança e exijam publicamente a responsabilização e mudança do governo. Apesar da 
pandemia global em todo o mundo, as pessoas protestam em números cada vez maiores, nas ruas e 
através de plataformas de internet. Entretanto, esse aumento foi atendido por um aumento nas 
repressões aos protestos, partindo de repressões brutais à medidas legais e políticas que 
criminalizam os protestos e procuram deter, prevenir ou obstruir os protestos. Isso é agravado por 
uma cultura de impunidade para aqueles que violam os direitos humanos dos manifestantes. 
Diferentes setores da opinião pública, incluindo grandes meios de comunicação, estão retratando os 
protestos e manifestantes como um inconveniente a ser controlado ou uma ameaça a ser extinta, 
em vez de sensibilizar as sociedades sobre a maneira como seus direitos tem sido violados. 
 
O trabalho da ARTIGO19 capacitando indivíduos e comunidades a exigir seus direitos de participar 
no espaço cívico e exigir responsabilidade é um passo fundamental para mudar as narrativas sobre 
os protestos em uma direção positiva. Com base em nosso trabalho atual, a organização ARTIGO 19 
desenvolverá uma campanha global dinâmica sobre o direito de protestar. Esta campanha busca 
desenvolver lições aprendidas das nossas campanhas anteriores sobre o direito de protestar no 
Brasil e no Quênia, e examinar mais detalhadamente o estigma, trazendo uma compreensão do 
impacto da discriminação e da exclusão na forma como as autoridades respondem aos protestos, a 
mídia cobre protesto e o público responde e apóia o protesto. A campanha visa tornar isso visível e 
apoiar as vozes dos mais visados, em risco e excluídos. 
 
Para garantir que nossa campanha global seja baseada em evidências e de propriedade local, 
ARTIGO 19 fará pesquisas sobre estigma e discriminação de manifestantes - tanto online quanto 
offline - em vários países. Por este motivo, procuramos consultores para apoiar nesta tarefa. 
 
Objetivo: 
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ARTICLE19 procura por pesquisador(es) local(is) que possam conduzir pesquisas em: - México, 
Tunísia, Brasil, Quênia, Tailândia, Polônia, Senegal e EUA. Estamos aceitando inscrições de 
consultores com experiência em um ou vários dos países acima. O (s) pesquisador (es) apresentarão 
sua metodologia para pesquisar como o estigma e a discriminação contra protestos e manifestantes 
desempenham um papel na forma como as autoridades respondem a eles. Eles (os pesquisadores) 
precisarão seguir as diretrizes de pesquisa do ARTICLE19. 
 
A pesquisa deve incluir entrevistas em profundidade com pessoas que sofrem discriminação 
relacionada com protestos e documentação de relatos de testemunhas oculares. Como parte disso, 
o(s) pesquisador(es) também precisarão coletar 4 estudos de caso emblemáticos por país usando 
nossas diretrizes sobre o estudo de caso. O(s) pesquisador(es) trabalharão em conjunto com um 
ativista sênior para garantir que todas as informações do caso sejam bem documentadas para a 
campanha. 
O(s) pesquisador(es) garantirão  a aplicação das metodologias nos países-alvos, fornecer ão 
feedback e apoio aos escritórios regionais da organização ARTIGO 19 quando necessário, consolidar 
os dados e redigir um relatório de pesquisa. O objetivo do relatório é demonstrar padrões de 
discriminação e estigma de manifestantes em cada país e apresentar casos de discriminação de 
certos grupos de manifestantes na lei e na prática. O relatório deve incluir recomendações para os 
governos dos países-alvo. 
 
Países-alvo: México, Tunísia, Brasil, Quênia, Tailândia, Polônia, Senegal e EUA 
 
Metodologia de Pesquisa: 
 
Procuramos pesquisadores ou consultores de direitos humanos com experiência específica em 
países selecionados, que tenham acesso e sejam capazes de realizar pesquisas de campo 
aprofundadas. 
 
O relatório a ser produzido pelo(s) pesquisador(es) deve incluir: 
 
1. Informações contextuais sobre o direito de protestar no país de estudo 
2. Entrevistas em profundidade com atores e partes interessadas relevantes 
3. Entrevistas em profundidade com testemunhas e vítimas de violações, incluindo: 

a.) Documentação de 4-6 estudos de caso (por país) de indivíduos ou grupos que enfrentam 
discriminação e exclusão 
4. Implementação da lei na prática: 

a.) documentação de padrões, como a legislação está sendo usada e como está sendo usada 
de forma diferente em certos grupos. 

b.) padrão de comportamento das autoridades que policiam os protestos 
 
Tarefas e responsabilidades (aderindo às diretrizes e leis nacionais relacionadas ao coronavírus): 

• Usar diretrizes e protocolos do ARTIGO 19 para pesquisa 

• Usar políticas e documentos do ARTICLE19 

• Apresentar a metodologia de pesquisa, incluindo as principais abordagens e questões a 
serem respondidas na pesquisa 

• Trabalha em estreita colaboração com o Coordenador de Pesquisa do ARTICLE19 e equipas 
regionais como informantes e colaboradores-chave, que fornecerão informações sobre o 
país, redes e partes interessadas principais. 

• Responsável pela análise de dados e elaboração de relatório de pesquisa 

• Certifique-se de que todas as informações sejam traduzidas quando necessário 

• Coleta de dados brutos 



• Elaboração de relatório com base nas conclusões 

• Elaboração de estudos de caso emblemáticos 
 
Produtos: Espera-se que o(s) pesquisador(es) documentem os dados e escrevam um relatório com 
base nas conclusões, incluindo 4-6 estudos de caso emblemáticos por país. O relatório final incluirá 
todos os dados brutos e todas as evidências coletadas. 
 
Competências: 
 

• Mínimo de 5 anos de experiência na condução de pesquisas e investigações de direitos 
humanos 

• Bom conhecimento e compreensão da liberdade de expressão e direitos de reunião 

• Experiência em entrevistas com sobreviventes de violações dos direitos humanos 

• Experiência comprovada em avaliação de dados estatísticos 

• Conhecimento e experiência demonstráveis em um ou uma seleção dos países selecionados 
 
 
Metodologia do concurso: 
Envie seu currículo e sua proposta observando os seguintes títulos para o endereço de e-mail: 
recruitment@article19.org 
 
1. Informações de contato 
2. Carta de apresentação explicando brevemente como você preenche às competências acima 
3. Incluir exemplos 2 a 3 artigos de pesquisa de trabalhos anteriores 
4. Proposta de pesquisa: incluindo metodologia, currículos da equipas de pesquisa e orçamento 
detalhado 
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