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1. Justificativa  

 
A Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão – ASSEMA em 

parceria com a Terre dês Hommes Schweiz (TDH) e outras organizações, desenvolveu 
durante 14 anos (2002 a 2015), diversas ações de fomento a formação sócio-política e 
organização institucional das juventudes rurais de 6 municípios (Lago do Junco, lago dos 
Rodrigues, Esperantinópolis Peritoró, Lima Campos e São Luiz Gonzaga) da região do Médio 
Mearim/MA, com o objetivo de promover o empoderamento e protagonismo juvenil em 
torno de suas causas ligadas aos movimentos sociais da região. As bandeiras desses 
movimentos (cooperativas, associações, sindicatos rurais e Escolas Famílias) estão centradas 
no agroextrativismo com base agroecológica, no cooperativismo/associativismo com 
inclusão de mulheres e juventudes e na economia solidária.   

 Revisitando os trabalhos da ASSEMA com e para a juventude, localizamos o ponto 
inicial de investimento na formação de capacidades das juventudes, sempre pautando 
temáticas que despertasse os seus interesses específicos e contextualizados, trabalhados de 
forma pontual em jornadas, fóruns, seminários e plenárias. Paralelamente foi potencializada 
a capacidade de organização institucional em grupos de base, associações e fóruns. Depois 
foi ampliado para o eixo da inclusão produtiva agroecológica como incremento da renda, por 
meio de experiências de núcleos produtivos de juventude voltados para o artesanato de 
babaçu, e para a criação de animais de pequeno porte e cultivo de hortícolas.  

No âmbito da parceria com a Terres dês Hommes Schweiz (2005 a 2015), tivemos 
conquistas importantes, como bons resultados na redefinição do trabalho da juventude para 
um eixo específico (Eixo Juventude Rural), fortalecimento das relações com equidade de 
gênero e geração, iniciativas de organização coletiva especifica dos jovens, inserção da 
juventude nas atividades dos programas (educação, grupos de estudos de políticas públicas, 
produção agroextrativista e gênero), inserção da juventude nas direções das organizações 
locais, unidades de geração de renda para juventude, participação da juventude em 
conselho, fóruns e redes que discutem políticas públicas que poderão incidir diretamente 
nos seus nodos de vida.  

No entanto essas conquistas não conseguiram se fixar. Os grupos de base, associação e 
fóruns foram se modificando com a saída dos jovens fundadores e mais experientes, para 
dar lugar a uma nova juventude ainda na pré-adolescência e com pouca clareza acerca do 
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movimento juvenil.  Alguns dos jovens que saíram dos grupos de base passaram a integrar 
outros movimentos fora da região, assumiram papéis em várias instâncias do poder Público 
da região, se profissionalizaram em assistência técnica para trabalhar dentro e fora da 
região. 

Em 2012 tivemos uma avaliação externa a cerca dos resultados dos trabalhos da 
ASSEMA de forma geral. Esta não aprofundou as especificidades das juventudes, mas 
levantou questões que despertaram a necessidade da ASSEMA se indagar: Em termos 
quantitativos e qualitativos qual foi mesmo os resultados dos trabalhos da ASSEMA junto as 
juventudes rurais ? 

Seria necessário reiniciar todo o trabalho com esta nova juventude? As estratégias 
desenvolvidas no passado ainda têm sentido? Para ASSEMA seria necessário no cenário 
atual, compreender o que é qualidade de vida no meio rural para essa nova juventude. 

Compreender quais os padrões de conhecimentos aliados a qualificações profissionais 
que precisamos ter hoje para manter as juventudes no meio rural?  

Será que estamos diante de um novo estilo de vida da juventude rural, o qual não 
dialoga mais com os objetivos de mudança das organizações de base que os apoiam? 

Frente a estas indagações ASSEMA, apoiada pela TDH, definiu por uma avaliação 
externa aprofundada em busca de repostas para estas questões, por um lado, com o 
objetivo de visualizar os frutos do trabalho desses 14 anos, e por outro para compreender 
este novo cenário em que vive as juventudes que hoje integram os grupos de base juvenil. 

Nesse sentido, o presente Termo de Referência pretende dar as diretrizes gerais para a 
contratação de um consultor (a) para realizar a avaliação e ao final apresentar um produto 
pautado nos questionamentos postos acima. 
 
2. Enquadramento 

 
2.1 Objetivo Geral – Contribuir para o aperfeiçoamento das estratégias de trabalho da 
ASSEMA e organizações parceiras, com e para as juventudes rurais da Região do Médio 
Mearim/MA. 
Objetivos Específicos: 
- Avaliar os resultados do trabalho da ASSEMA, junto às juventudes dos grupos de base, 
associações e fóruns de 5 municípios da região do Mearim, tomando como referência as 
ações desenvolvidas entre (2002 a 2015); 
- Identificar o grau de afinidades entre os anseios das juventudes e os objetivos de mudança 
da ASSEMA. 
  
2.2 Resultados/produtos 
-  Resultado dos trabalhos da ASSEMA identificados; 
- Afinidades entre os anseios das juventudes e os objetivos de mudança da ASSEMA 
identificadas. 
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- Mudanças de vida alcançadas pelas juventudes a partir das ações da ASSEMA identificadas 
 
2.3 Atividades da Consultoria: 
- Definição conjunta do formato, metodologia e cronograma da avaliação; 
- Leitura e análise de documentos institucionais sobre o trabalho com as juventudes; 
- Planejamento conjunto do trabalho de campo; 
- Entrevistas com grupo focal; 
- Entrevistas individuais com jovens; 
- Entrevistas com lideranças que acompanharam as ações com as juventudes; 
- Entrevistas com as organizações parceiras sobre o trabalho com as juventudes; 
- Seminário de socialização dos resultados da avaliação; 
- Relatório final com os produtos. 
 
3. Finalidade da Contratação 

 
Seleção e contratação de consultoria especializada, modalidade produto, para realizar avaliação de resultados, 
a partir das ações desenvolvidas pela ASSEMA junto as juventudes rurais de 5 municípios da Região do Médio 
Mearim. 

 
4. Requisitos de Qualificação 

 
4.1 Formação – É desejável formação na área das Ciências Sociais Aplicadas ou Ciências 
Humanas.  
 
4.2 Qualificações Específicas  
-É desejável que o (a) consultor contratado (a) tenha experiência com avaliação de 
resultados e/ou impactos com o público específico jovem; 
-É desejável que o (a) consultor contratado (a) tenha experiência com metodologias 
participativas, onde todos/as são considerados sujeitos; 
- É desejável que o (a) consultor contratado (a) tenha conhecimentos sobre  
 
5. Atividades a serem Executadas 

 
Nº ATIVIDADES RESPONSÁVEL 

01 Definição conjunta do formato, metodologia e cronograma da 
avaliação. 

Consultoria + Conselho da 
ASSEMA + representação de 
juventude 

02 Leitura e análise de documentos institucionais sobre o 
trabalho com as juventudes 

Consultoria 

03 Planejamento conjunto do trabalho de campo Consultoria + Conselho da 
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ASSEMA + representação de 
juventude 

 Elaborar os instrumentos de coleta de dados e os submeter à 
apreciação da ASSEMA 

 

 Estabelecer metas e cronograma de execução da avaliação  

04 Entrevistas com grupo focal  
 
 
Consultoria 

05 Entrevistas individuais com jovens 

06 Entrevistas com lideranças que acompanharam as ações com 
as juventudes 

07 Entrevistas com as organizações parceiras sobre o trabalho 
com as juventudes 

 Sistematizar os dados e informações coletadas   

08 Seminário de socialização e aprimoramento dos produtos da 
avaliação 

Consultoria + Direção da ASSEMA 
+ representantes das org. 
parceiras e de juventude. 

09 Relatório final com os produtos Consultoria 

 
6. Produtos Previstos 

 
 Documento técnico contendo: 
- Os resultados do trabalho da ASSEMA junto à juventude; 
- A identificação das afinidades entre os anseios das juventudes e os objetivos de mudança 
da ASSEMA; 
- A identificação das possíveis mudanças de vida alcançadas pelas juventudes a partir das 
ações da ASSEMA. 
 
7. Modalidade e Vigência da Contratação 

 
Contratação temporária por produto. O contrato terá vigência de 90 dias, observando-se, 
para o desembolso financeiro, a cronologia indicada no cronograma de atividades acordado 
entre ASSEMA e consultoria após contração. 
O cronograma de atividades poderá ser ajustado à dinâmica de desenvolvimento do 
trabalho, mediante decisão conjunta entre a consultoria e a ASSEMA. 
 
8. Valor do Contrato 

 
O custo total dos serviços incluindo, consultoria, honorários e despesas de transporte, 
alimentação e hospedagem será de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais). Despesas adicionais 
provocadas pela confecção dos produtos ou de qualquer outra demanda gerada pelo 
trabalho, não serão consideradas de responsabilidade deste contrato. 
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09. Localidade de Trabalho: 

Municípios de Lago do Junco, lago dos Rodrigues, Esperantinópolis Peritoró, Lima Campos e São 
Luiz Gonzaga localizados na Região do Médio Mearim no Estado do Maranhão. 
 
13. Avaliação dos currículos: 

Os currículos serão recebidos no prazo de 15 dias, a contar da data de divulgação do Termo, nos 
meios de comunicação institucional (mural interno, site, e-mail) da contratante. 
Os currículos dos (as) candidatos (as) serão analisados para verificação do cumprimento dos 
requisitos solicitados no Termo de Referência. 
Será escolhido apenas 1 currículo, aquele que obtiver o maior número de respostas “SIM” nos 
requisitos exigidas. 

 
Pedreiras –MA, 15 de abril de 2016. 

 
P/P Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão – ASSEMA 

 
 

 
 
 

Raimundo Ermino Netos 
Coord. Geral da ASSEMA 


