
Termo de Referência

I. Introdução

O Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) adota, como parte de sua missão
institucional garantir e ampliar os direitos humanos, além de promover a justiça
fiscal e tributária. A partir de 2022, iniciamos um processo de formação da nossa
equipe e avaliação dos materiais produzidos institucionalmente, a fim de i)
compreender as abordagens do racismo ambiental como uma categoria da
diferença; e ii) perceber de que maneira é possível incorporar a perspectiva do
racismo ambiental à narrativa político-institucional, criando para isso um
ambiente de diálogo e troca de experiências com especialistas no tema, com
organizações da sociedade civil brasileira e com movimentos sociais.

Como definição preliminar, entendemos que o conceito de racismo ambiental
constitui um instrumento teórico-político que procura demarcar a distribuição
desigual dos impactos oriundos do desenvolvimento capitalista contemporâneo –
tais como a incidência e os efeitos da poluição; o acesso à energia, à água potável
e ao saneamento básico; a coleta de lixo; a disponibilidade de equipamentos
urbanos de qualidade; a vulnerabilidade a eventos climáticos extremos (tais como
ondas de calor ou frio e inundações), a contaminação química, etc. –, que [já]
incidem com especial gravidade sobre populações pobres, negras e indígenas.

Refletindo, por um lado, a sua dimensão estrutural, e, por outro lado, a
singularidade nas suas formas de manifestação, entendemos que uma visão
crítica do racismo ambiental, sintonizada com os desafios do nosso tempo, deverá
abordar o modo pelo qual este conceito se encontra articulado a outros fatores
determinantes da diferença para as sociedades modernas, tais como o gênero, a
sexualidade, a territorialidade e a religiosidade, assim, ganhando corpo a partir das
vivências de sujeitos políticos diversos.

O presente termo de referência visa abrir licitação para a contratação de
consultoria especializada, isto é, com experiência comprovada, nas discussões
atuais sobre o racismo ambiental.



II. Objetivos da consultoria de produção

Contratação de 03 (três) consultores especialistas nas discussões sobre o racismo
ambiental para formação interna da equipe do Inesc nesta temática.

III. Atividades

Produzir informações e conhecimentos que auxiliem o Inesc a i) compreender as
abordagens do racismo ambiental como uma categoria específica de produção de
desigualdades, violações de direitos e reprodução de privilégios socioambientais; e ii)
a perceber de que maneira é possível incorporar a perspectiva do racismo ambiental
à narrativa político-institucional.

Também será solicitado aos contratados e preparação de uma oficina devolutiva para
a socialização dos resultados desta consultoria e formação da equipe nos temas
abordados.

Cronograma

20.12.2022 - Reunião de debrief para elaboração dos documentos de posição

20.01.2023 - Entrega da proposta de trabalho, incluindo resumo, seções e sub-seções
do documento de posição

15.02.2023 - Entrega da primeira versão do documento de posição

05.03.2023 - Devolutiva do Inesc quanto à primeira versão do documento de posição

05.04.2023 - Entrega da segunda versão do documento de posição

30.04.2023 - Entrega da versão final do documento de posição

Maio/Junho de 2023 - Oficina com equipe do Inesc

IV. Produtos

Cada contratado deverá i) participar de pelo menos 01 (uma) reunião para “debrief”
com o objetivo de definir o escopo de trabalho dentro dos eixos temáticos
pré-definidos abaixo; ii) produzir, dentro da sua especialidade, 01 (um) documento de



posição (policy brief) com até 20 páginas, incluindo sumário, resumo,
recomendações e revisão bibliográfica sobre o tema; iii) preparar, com o apoio da
equipe do Inesc, 01 (uma) reunião devolutiva do material produzido, visando a
formação da nossa equipe nos eixos temáticos pré-definidos.

Eixos-temáticos

● Racismo ambiental na Amazônia brasileira;

● Racismo ambiental no Nordeste brasileiro;

● Racismo ambiental e a questão das cidades.

V. Qualificações profissionais

O profissional contratado deverá comprovar experiência acadêmica e profissional
na abordagem de questões relacionadas ao racismo ambiental, conforme a
orientação descrita na introdução e conforme os eixos-temáticos mencionados no
item “III - Atividades” deste TdR.

Experiência com educação popular e conhecimento das organizações da
sociedade civil e movimentos sociais que atuam na agenda do racismo ambiental
será um diferencial para a contratação.

Considerando os termos deste edital, serão priorizadas pessoas negras e indígenas.

VI. Prazo de execução

A entrega dos produtos relacionados ao item “IV - Produtos” se encerra na data de
realização da atividade prevista no item “III - Atividades” deste termo de referência.

VII. Início previsto dos trabalhos

O contratado deverá iniciar o trabalho em 15 de dezembro de 2022.

VIII. Recebimento de propostas



As(os) interessadas(os) deverão enviar um e-mail para inesc@inesc.org.br até o
dia 05 de dezembro de 2022, às 23h59 (horário de brasília), com os seguintes
documentos:

● Proposta geral a ser desenvolvida, caso aprovada, após reunião de debrief
com equipe do Inesc em 20/12/2022;

● Curriculum Vitae.

IX. Valor da consultoria

R$7.000 (sete mil reais) para consultoria de cada eixo temático.

A oficina presencial, se necessário deslocamento do(a) consultor(a) à Brasília, terá
passagens aéreas e hospedagem custeadas pelo Inesc

Observação:

Será dada preferência a candidatas(os) negras(os), indígenas e/ou moradores das
regiões norte/nordeste do Brasil.

Brasília, 01 de dezembro  de 2022

Assessoras responsáveis:

Racismo ambiental na Amazônia brasileira - Tatiana Oliveira e Leila Saraiva

Racismo ambiental no Nordeste brasileiro - Carmela Zigoni

Racismo ambiental e a questão das cidades - Cleo Manhas


