TERMO DE REFERÊNCIA
PROJETO ARMA
CONTRATAÇÃO
Assistente de Pesquisa
Anti-Racism Media Activist Alliance (ARMA): Research and Activism Collaboration for Creative
Uses of Digital Media, Pedagogy and Arts against Racism in Finland
1-ANTECEDENTES
LEONARDO CUSTÓDIO é doutor em ciências sociais pela Universidade de Tampere, na
Finlândia. Atualmente, atua como pesquisador (post-doctoral research fellow) no Instituto para
Pesquisas Sociais Avançadas (IASR), também na Universidade de Tampere, na Finlândia.
Paralelamente, é coordenador, junto com a jornalista e ativista negra finlandesa MONICA
GATHUO, do projeto Aliança Mídia Ativista Antirracismo (ARMA, do inglês): Colaboração
entre Pesquisa e Ativismo para Usos Criativos de Mídias Digitais, Pedagogia e Artes contra o
Racismo na Finlândia. Este projeto possui financiamento de três anos (2018-2020) da Fundação
Kone, uma das maiores fundações de fomento de pesquisa e cultura na Finlândia.
CRIOLA é uma organização da sociedade civil fundada em 1992 e conduzida por
mulheres negras. Atuamos na defesa e promoção de direitos das mulheres negras em uma
perspectiva integrada e transversal. A nossa missão é instrumentalizar mulheres, adolescentes
e meninas negras para o enfrentamento ao racismo, sexismo, lesbofobia (discriminação contra
lésbicas) e transfobia (fobia contra transexuais e travestis). E para o desenvolvimento de ações
voltadas à melhoria das condições de vida da população negra e das mulheres negras em
especial.
Visamos com isso à inserção de mulheres negras como agentes de transformação,
contribuindo para a construção de uma sociedade fundada em valores de justiça, equidade e
solidariedade, em que a presença e contribuição da mulher negra sejam acolhidas como um
bem da humanidade.
Os nossos objetivos são (a) Criar e aplicar novas tecnologias para a luta políticas de
grupos de mulheres negras; (b) Produzir conhecimento qualificado por dados específicos sobre
o contexto atual das questões de direitos; (c) Formar lideranças negras aptas a elaborar suas
agendas de demanda por políticas públicas e a conduzir processos de interlocução com gestores
públicos; e, (d) Incrementar a pressão política sobre governos e demais instâncias públicas pela
efetivação de direitos, particularmente o direito à saúde, o acesso à justiça e à equidade de
gênero, raça e orientação sexual.
2-DADOS DO PROJETO:
O projeto ARMA é uma parceria colaborativa entre pesquisadores e ativistas negros e
não-brancos na Finlândia. O objetivo do projeto é combinar conhecimento acadêmico com
experiências ativistas para desenvolver e promover usos criativos de mídias digitais contra o
racismo na Finlândia. O projeto ARMA segue três princípios: troca de conhecimento,
publicações criativas e cooperações internacionais. Em três anos (2018-2020), o projeto ARMA
produzirá materiais textuais e audiovisuais que possam ser adotados como recursos para
palestras e oficinas em universidades, escolas e organizações de sociedade civil.
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O projeto ARMA surgiu como iniciativa colaborativa a partir do diálogo entre o Dr.
Leonardo Custódio e a ativista e jornalista negra Monica Gathuo. Gathuo é parte do coletivo de
mídia Ruskeat Tytöt (RT). Traduzido literalmente como garotas marrons*, RT surgiu como blog
em 2015. Hoje, é a primeira plataforma de mídia, jornalismo, cultura e artes feita por pessoas
negras e ‘marrons’ para pessoas negras e ‘marrons’ na Finlândia. A partir deste diálogo, o
projeto ARMA surgiu como o primeiro projeto colaborativo entre pesquisa e ativismo
coordenado por pessoas negras na Finlândia.
As atividades propostas pelo projeto ARMA durante os três anos na Finlândia incluem
aulas abertas, oficinas, publicações e uma websérie sobre ativismo antirracismo na Finlândia, e
eventos públicos para discussão sobre racismo e iniciativas antirracismo na Finlândia e no
exterior. No Brasil, em parceria com a CRIOLA, serão organizados eventos para troca de
conhecimentos (e.x.: oficinas e aulas abertas). Estão previstas também algumas iniciativas de
intercâmbios e diálogo entre Brasil e Finlândia.
* No contexto finlandês, o termo marrom (ruskea, brown em inglês) designa pessoas finlandesas e estrangeiras de raízes africanas, sul-asiáticas
e do Oriente Médio. Apesar da complexidade e das disputas em torno da validade do termo, em geral é usado ao invés do termo não-branco,
pois este define um grupo diverso de pessoas por negação.

3-OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:
Contratação de Assistente de Pesquisa.
4-COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS:
a) Profissional de nível superior, mestrando e/ou doutorando de preferência na área das
Ciências Sociais e de Comunicação e Mídias Digitais;
b) Experiência/participação em movimentos sociais feminista negro, antirracista e
ciberativismo nos temas deste Projeto;
c) Conhecimentos básicos em uso de programas de edição de texto e apresentação;
d) Ter informação e sensibilidade para trabalhar com temas de antirracismo e mulheres
negras, mídias digitais como instrumento político;
e) Capacidade de organização e cumprimento de prazos;
f) Ter disponibilidade para viajar no Brasil e para o exterior.
5-ATIVIDADES A SEREM DESEMPENHADAS:
As atividades previstas são: (a) ler documentos relativos ao Projeto e participar de
reuniões com equipe; (b) elaborar plano e cronograma de trabalho; (c) organizar cadastro de
militantes/ ativistas e outras pessoas que usem mídias digitais como instrumento político; (d)
conduzir, junto com o pesquisador, as entrevistas em qualquer parte do Brasil; (e)transcrever
as entrevistas; e, (f) elaborar relatório sobre as entrevistas e o processo de investigação; (g)
participar de apresentação dos resultados da pesquisa, inclusive no exterior.
5.1PRODUTOS:
•

1 plano e cronograma de trabalho;
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•
•
•
•

1 cadastro de militantes/ ativistas e outras pessoas que usem mídias digitais como
instrumento político;
30 entrevistas realizadas (Agosto e Setembro – Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e
Salvador);
Transcrição das 30 entrevistas (até Novembro);
1 relatório sobre as entrevistas e o processo de investigação (Dezembro).

6- SELEÇÃO DA (O) CANDIDATA (O)
A seleção será realizada da através de análise do curriculum e entrevista com a coordenação do
Projeto. As (os) candidatas(os) deverão enviar curriculum para o e-mail:
leonardo.custodio@staff.uta.fi até o dia 16/8/2018.O curriculum deve conter dados da (o) candidata
(o).

7-CONDIÇÕES DE TRABALHO:

As despesas com materiais, equipamentos, passagens aéreas, hospedagens e alimentação, bem
como, tributação e impostos, ficarão a cargo da contratada.
8-PERÍODO DO CONTRATO DE SERVIÇO: agosto a dezembro de 2018.
9-REMUNERAÇÃO:
O valor é de € 4.000,00 (quatro mil euros) convertidos em reais com taxa de câmbio do período
de transferência. Pagamentos de tributação e impostos ao governo brasileiro, caso haja, são de
responsabilidade da contratada.
10-CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
O pagamento do trabalho será realizado em pagamento único através de transferência bancária
para a conta corrente da contratada. Caso o trabalho tenha que ser encerrado antes de
dezembro, os valores referentes ao período remanescente devem ser devolvidos em forma
de depósito bancário para Criola.
Rio de Janeiro, 5 de agosto de 2018.

De acordo: _________________________________

