
 
 
 
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE 

DIAGNÓSTICO SOBRE RACISMO AMBIENTAL NOS TERRITÓRIOS QUILOMBOLAS NOS 

ESTADOS DA AMAZÔNIA LEGAL, CERRADO E CAATINGA 

 

 

1. CONTEXTO  

Os territórios quilombolas são espaços que se caracterizam pela presença de um grupo             

que possui uma trajetória histórica, política e social própria. Tais atributos expressam a             

resistência frente a todas as formas de dominação que lhes foram impostas. Este processo de               

pertencimento, ao mesmo tempo em que os definem, também os diferencia uns dos outros. A               

propriedade comum, de uso coletivo, a relação com os recursos naturais: rios, floresta, os              

locais reservados à roça, ao extrativismo, às atividades religiosas, às festividades, dentre            

outras, constitui esta identidade. 

Pois as formas de organização e a forma de viver dos territórios quilombolas estão na               

contramão do modelo de desenvolvimento deste país, que não respeita os direitos dos povos              

que habitam historicamente determinados espaços e sua grande maioria sofre pressões com            

uma força política que se garante através do poder do Estado. 

Muitas comunidades quilombolas no Brasil lutam pela permanência em seus territórios           

ancestrais e via de regra estas entram em choque com os mais diversos interesses, sejam eles                

do poder público ou privado. Os territórios florestados historicamente vêm sendo parte destes             

conflitos, pois foram em grande parte devastados e consumidos no processo de            

desenvolvimento adotado em nosso país e cujos fragmentos restantes encontram-se          

sobrepostos aos territórios de várias populações tradicionais, entre as quais os quilombolas. 

Mediante este contexto que a CONAQ juntamente com a Associação Nacional de            

Quilombos para Cooperação NEGRA ANASTÁCIA se propõe a fazer um levantamento dos            

projetos de grandes impactos em territórios quilombolas nos estados da Amazônia, Cerrado e             

Caatinga, a fim de identificar como estes projetos se relacionam com os territórios             

quilombolas, e como estes têm enfrentado as grandes investidas por eles provocadas. 

O serviço descrito no presente Termo de Referência (TdR), atenderá a demanda de             

elaboração de um diagnóstico sobre o racismo ambiental nos territórios quilombolas com foco             

nos grandes projetos e os conflitos gerados. 

 

2. OBJETIVO  



 
 
 
 

Contratar consultoria para elaborar um Diagnóstico sobre Racismo Ambiental com foco           

nos grandes projetos e os conflitos por eles gerados nos territórios quilombolas em 16 Estados               

da Amazônia legal, Cerrado e Caatinga: Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Tocantins, Goiás,            

Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Alagoas, Ceará, Pernambuco, Piauí,             

Rio Grande do Norte e Sergipe.  

 

3. ESCOPO E PERFIL PROFISSIONAL  

Contratação de 01 profissional com experiência em elaboração de diagnóstico e           

trabalhos com comunidades quilombolas, preferencialmente pessoas negras e/ou        

quilombolas.  

 

FORMAÇÃO:  

Nível Superior na área de Ciências Sociais, Ciências Humanas, Ciências Ambientais ou            

Ciências Agrárias, preferencialmente com Especialização ou Mestrado nas áreas indicadas ou           

áreas afins (não obrigatório).  

EXPERIÊNCIA: 

 Obrigatória:  

● Mínimo de 05 (cinco) anos no desenvolvimento de estudos, projetos, pesquisas  

que envolvam comunidades quilombolas; 

 Poderá ser solicitado atestado de capacidade técnica;  

● Articulação com diferentes setores e diferentes públicos;  

● Sistematização de dados e informações de diferentes fontes (públicas, privadas,           

terceiro setor, etc.);  

 

Desejável:  

● comunicação escrita e oral.  

 

4. ATIVIDADES  

● Participar de reuniões remotas e atividades de campo presenciais previamente           

agendadas quando necessária, observando as medidas de segurança sanitária;  

● Realizar o levantamento e sistematização de informações (pré-existentes e novas           

informações a serem coletadas) sobre os impactos dos grandes projetos nos Territórios            

Quilombola dos Estados alvo do projeto;  

 



 
 
 
 

5. PRODUTOS  

1- Diagnóstico sobre racismo ambiental com foco nos impactos dos grandes projetos           

nos Territórios Quilombola dos Estados alvo do projeto. 

a. Tipo de empreendimento (projeto) existente nos territórios quilombola; 

b. Impactos gerados e meios de mitigação (se houver); 

c. Participação dos quilombolas com relação ao empreendimento  

d. Consulta Livre Prévia Informada e de Consentimento – Protocolo de Consulta           

ou outro mecanismo de gestão e intervenção política utilizada pelos territórios           

quilombolas alvo do projeto.  

 

6. DO PROCESSO SELETIVO  

Os/as candidatos devem encaminhar currículo e carta de apresentação para o           

endereço de e-mail consultoria.na2021@gmail.com no período de 22/02/2021 a 10/02/2021.          

O envio incompleto dos documentos solicitados implicará na desclassificação da candidatura.           

O processo seletivo constará das seguintes etapas: a) análise de currículo e carta de              

apresentação; b) Entrevista (online).  

 

7. PERÍODO DE CONTRATAÇÃO  

O contrato será efetivado por um período de 05 meses.  

 

8. HONORÁRIOS  

O valor a ser pago pela contratação é de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a serem pagos                 

em três parcelas 20% no ato da assinatura do contrato, 20% mediante entrega do relatório               

parcial e 60% mediante entrega do produto. 

 

9. DESPESAS COMPLEMENTARES  

As despesas com internet e telefone, se necessárias, serão custeadas pela Negra            

Anastácia desde que aprovadas previamente, seguindo os procedimentos        

administrativos/financeiros e a devida comprovação mediante nota fiscal ou comprovantes de           

pagamento. 

 

10. OUTRAS CONSIDERAÇÕES  

1- É de responsabilidade da contratada a contratação de seguro de vida e saúde; 
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2- Os casos omissos deste TdR serão discutidos e dirimidos pela Diretoria Executiva da             

NEGRA ANASTÁCIA. 


