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1. QUEM SOMOS
Criola é uma organização da sociedade civil com 30 anos de trajetória na defesa e promo-

ção dos direitos das mulheres negras e na construção de uma sociedade onde os valores de 
justiça, equidade e solidariedade são fundamentais. Nesse percurso, Criola reafirma que a 
ação transformadora das mulheres negras cis e trans é essencial para o Bem Viver de toda a 
sociedade brasileira.

2. DESAFIOS PARA A CONSTRUÇÃO DO FUTURO
As mudanças climáticas já apresentam sinais negativos para a vida no planeta. Os desequi-

líbrios climáticos já são sentidos com o aumento dos níveis dos mares, escassez de manan-
ciais de água, queimadas, insegurança alimentar, adoecimento, inundações, secas, perda de 
biomas, desemprego e morte. No Brasil, esses impactos aprofundam as desigualdades dos 
grupos historicamente excluídos como a população negra, povos indígenas e comunidades 
tradicionais. Grupos já afetados por estruturas racistas e hierarquizadas, com políticas públicas 
precárias e alijadas dos espaços decisórios e participativos.

Nesse sentido, os desafios para implementar a agenda climática prescindem de outros su-
jeitos políticos para que essas estratégias tenham êxito. E os grupos excluídos, especialmente 
as mulheres negras, não podem ficar de fora desse processo. Pois são elas que lideram as 
soluções para os problemas que afetam esses grupos. Instrumentalizá-las para a incidência 
continua na agenda climática, é primordial.

3. O PROJETO
O curso Mulheres Negras construindo o Futuro com Justiça Climática é parte das ações 

do projeto Mulheres Negras Construindo o Futuro com Justiça Climática, que visa contribuir 
para ampliar a participação e a incidência política das mulheres negras no debate da agenda 
do Clima a partir do enfrentamento do racismo patriarcal cisheteronormativo presente nas de-
cisões tomadas pela gestão e por setores da sociedade brasileira e mundial.

Pretendemos, com isso, instrumentalizar mulheres negras adultas e jovens, cis e trans para 
o desenvolvimento de ações políticas por meio de formação técnica voltada para a temática, a 
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partir de uma agenda de soluções desde a perspecitva das mulheres negras adultas e jovens, 
cis e trans, das periferias, das favelas, dos terreiros e das comunidades tradicionais.

Visamos assim ampliar a presença das mulheres nos espaços de delineamento, negociação 
e interlocução política, com capacidade de influir na agenda do Clima, no processo de debate 
sobre o problema e as soluções para o alcance da justiça climática. 

Esta iniciativa tem o apoio do Instituto Clima e Sociedade.

4. O CURSO 
O Curso Mulheres Negras Construindo o Futuro com Justiça Climática, pretende formar  30 

mulheres negras adultas e jovens, cis e trans, oriundas de favelas, bairros periféricos e institui-
ções religiosas de matriz africana, sobre as mudanças climáticas e suas implicações, visando 
a incidência do grupo no debate do Clima, no campo nacional e internacional, com agenda de 
soluções, desde a perspectiva das mulheres negras.

As mudanças climáticas afetarão as pessoas de forma diferente de acordo com seu contexto 
cultural, econômico, ambiental e social. Porém, a integração de uma perspectiva da sociedade 
nas mudanças climáticas corre em passos lentos, e mais ainda quando falamos de uma pers-
pectiva de raça e gênero sobre mudanças climáticas.

Sem um olhar interseccional para a mudança climática não seremos capazes de entender as 
causas profundas e não conseguiremos combater o aquecimento global. De fato, a capacida-
de de adaptação e resposta à mudança é moldada por relações de poder que determinam o 
acesso a recursos, informações e a disponibilidade de opções e escolhas.

Esses fatores estão relacionados às identidades sociais e posições de pessoas e grupos. A 
raça e gênero são elementos chave dessas identidades e relações. Além disso, a vulnerabilidade 
e a capacidade de adaptação são de natureza dinâmica. Assim, se as causas da vulnerabilida-
de não forem levadas em consideração, as soluções potenciais podem exacerbar em vez de 
reduzir as injustiças existentes, deixando os desafios das mudanças climáticas sem solução 

AO FINAL DESTE CURSO VOCÊ SERÁ CAPAZ DE:

• Entender os conceitos da mudança climática, aquecimento global e seus impactos. Avaliar 
a vulnerabilidade de um ambiente e recomendar soluções sob as perspectivas da biodiver-
sidade, justiça e proteção.

• Entender o funcionamento dos mercados e políticas globais, nacional e local. 
• Ser capaz de gerar agenda de soluções elaboradas desde a perspectiva das mulheres ne-

gras, considerando os acordos brasileiros (NDA/Acordo de Paris).
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5. TEMAS E ESTRUTURA DO CURSO

6. DATAS E DINÂMICA DO CURSO
O Curso terá início dia 27 de abril e será ministrado ao vivo  às segundas e quartas com 

professores especialistas, totalizando 19 encontros, até 4 de julho, das 19h às 20h, somando 
40h totais de carga horária. 

Por ser uma formação online e ministrada em tempo real, é necessário que as participantes 
tenham acesso à internet, para isso Criola irá conceder uma bolsa-auxílio para contribuir e 
possibilitar que todas as alunas tenham acesso ao curso.

As participantes também terão acesso a materiais de apoio e a uma rede de informação e 
construção da agenda de mudança climática a partir da perspectiva de mulheres negras.

Qual a relação 
das comunidades 
tradicionais e dos 
trabalhadores da 

terra com os centros 
urbanos a partir da 
justiça climática.

Os impactos das 
mudanças climáticas 

no exercício da 
maternidade e na 

saúde reprodutiva.

Racismo ambiental 
e climático

Entendendo a ciência 
do Clima: sistema 

climático e mudanças 
climáticas

Efeitos da mudança 
de clima no cotidiano 
e saúde de mulheres 

negras cis e trans

Nova Economia x 
Economia Circular na 
mudança climática.

Sustentabilidade, 
mudança climática e 

energia

Porque priorizar as 
mulheres negras na 
agenda de mudança 

climática.

Quais Políticas 
públicas deveriam 

estar sendo praticadas 
para proteger as 

mulheres negras da 
ação climática?

Segurança  
e ativismo

Hora de agir: 
tecnologias, 

estratégias nacionais 
e internacionais para 

o combate à mudança 
climática e como 

comunicar nossas 
ações.
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7. RESUMO DOS ASSUNTOS ABORDADOS

7.1 ENTENDENDO A CIÊNCIA DO CLIMA: SISTEMA CLIMÁTICO E MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Neste capítulo introdutório vamos entender o que é mudança climática, aquecimento global 

e seus termos técnicos. Há agora fortes evidências de que o clima da Terra está mudando 
rapidamente, principalmente devido à ação humana. Temperaturas crescentes, aumentos do 
nível do mar, mudanças nos padrões de precipitação são alguns dos impactos que sentimos.

Espera-se que eventos extremos frequentes e graves tenham efeitos amplamente adversos 
sobre os principais determinantes da saúde humana, incluindo ar e água limpos, alimentos 
suficientes e abrigo adequado. 

Aqui vamos compreender os princípios fundamentais do sistema climático e o crescente 
impacto humano no sistema climático.

ASSUNTOS ABORDADOS: 

• Passado, presente e futuro: histórico da mudança climática
• Conceituando tempo, clima, o sistema climático e mudança climática 
• O que é aquecimento global
• Diferenças entre influências naturais e antropogênicas no sistema climático
• Quais são as fontes de emissões de gases de efeito estufa – especialmente combustíveis 

fósseis – e fatores que influenciam. 

7.2 EFEITOS DA MUDANÇA DE CLIMA NO COTIDIANO E SAÚDE DE MULHERES NEGRAS CIS E 
TRANS

Os efeitos do clima na sociedade e nossa capacidade de mitigar e nos adaptar a eles são 
mediadas por fatores sociais, incluindo o gênero e raça. Poluição do ar, aumento do nível do 
mar, desastres naturais, falta de água potável são algumas das consequências provenientes 
da mudança climática. Neste capítulo vamos entender quais são esses fatores e como eles 
impactam no cotidiano e na saúde de mulheres negras e trans.

ASSUNTOS ABORDADOS: 

• Poluição do ar
• Desastres naturais
• Crises hídricas e energéticas
• Segurança alimentar acesso à água potável 
• Poluição dos oceanos 
• Desmatamento
• Calor
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• Enchentes 
• Doenças causadas por vetores
• Agronegócio
• Agrotóxicos/alimentação

7.3 SUSTENTABILIDADE, MUDANÇA CLIMÁTICA E ENERGIA
Neste módulo vamos abordar a sustentabilidade, um conceito que pode ser aplicado para 

reduzir os impactos das atividades humanas no meio ambiente e na saúde humana e o uso e 
o consumo de energia e seus impactos adversos nas mudanças climáticas. Vamos aprender 
também quais são os recursos energéticos sustentáveis   e incorporar práticas sustentáveis   
em nossas vidas diárias. Exploraremos diferentes estruturas de sustentabilidade, bem como 
os efeitos de diferentes fontes de geração de energia no meio ambiente e na saúde pública.

ASSUNTOS ABORDADOS: 

• Introdução à Sustentabilidade e Energia
• Tipos de Fontes de Energia - Contribuição para a Poluição 
• Fontes de energia e CO2
• O problema com o carvão
• Eficiência energética
• Estruturas de Sustentabilidade
• tecnologias de energia renovável

7.4 NOVA ECONOMIA X ECONOMIA CIRCULAR NA MUDANÇA CLIMÁTICA
A nova economia tem proporcionado novos modelos de negócios. Com o avanço do aqueci-

mento global e seus efeitos, novos formatos de troca têm surgido a fim de diminuir os impactos 
causados pelas indústrias. Neste módulo vamos conhecer modelos de negócios sustentáveis, 
como crédito de carbono, e como podemos fazer parte desta nova economia. 

ASSUNTOS ABORDADOS:

• Biodiversidade
• Crédito de carbono
• modelo de negócios sustentáveis.
• Desigualdade do mercado
• Energia solar 
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7.5 A RELAÇÃO DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS E DOS TRABALHADORES DA TERRA COM OS 
CENTROS URBANOS A PARTIR DA JUSTIÇA CLIMÁTICA

Neste capítulo vamos entender qual é a importância dos trabalhadores da terra, associações, 
cooperativas e organizações de matriz africana diante da mudança climática e quais políticas 
públicas de proteção e de fomento podemos exigir para o fortalecimento destas instituições. 

ASSUNTOS ABORDADOS:

• Qual a relação da cidade entre comunidades tradicionais 
• Como institucionalizar o trabalho das organizações de matriz africana e dos trabalhadores 

da terra
• Leis e organizações de apoio

7.6 RACISMO AMBIENTAL E CLIMÁTICO
O racismo ambiental institucionaliza a aplicação desigual de leis, colocando em risco a vida 

através da exposição a produtos químicos nocivos, pesticidas e substâncias perigosas, além 
de promover tecnologias “perigosas”; explora a vulnerabilidade de comunidades privadas 
de seus direitos econômicos e políticos; subsidia a destruição ecológica; cria uma indústria 
especializada em avaliação de riscos ambientais; atrasa as ações de destinação de resíduos 
e não desenvolve processos preventivos contra a poluição, como estratégia principal e pre-
dominante. Neste capítulo vamos entender o que é racismo ambiental e como ele estratifica 
pessoas coloca as mulheres negras mais uma vez à margem da sociedade.

ASSUNTOS ABORDADOS:
Como os debates sobre as mudanças climáticas ampliam os limites da justiça e da moralidade, 

abrangendo questões como direitos humanos, responsabilidade coletiva, deveres das gerações 
futuras, deveres potenciais para com animais não humanos, crescimento populacional e raça.

Os desafios coletivos normativos colocados pelas mudanças climáticas e pela população, 
contra um quadro mais amplo de justiça global. Isso inclui questões como o que a política cli-
mática coletiva deve envolver (mitigação, adaptação, compensação), como esses encargos 
devem ser distribuídos, se a política populacional ou de geoengenharia poderia justificadamente 
fazer parte disso e com que justificativa responder à não conformidade.

O dilema moral que o indivíduo enfrenta diante do fracasso coletivo em responder adequa-
damente às mudanças climáticas: “O que devo fazer?”. Abrange se temos deveres morais in-
dividuais (mesmo deveres primários) para reduzir nossas próprias emissões ou para promover 
ações coletivas (por exemplo, políticas).
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7.7 OS IMPACTOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NO EXERCÍCIO DA MATERNIDADE E NA SAÚDE 
REPRODUTIVA

A crise climática está acentuando os riscos para a saúde e os direitos sexuais e reprodutivos 
das pessoas que gestam, bem como para a saúde de recém-nascidos e crianças. Investir na 
saúde das pessoas que gestam é investir na saúde das gerações atuais e futuras. 

Neste módulo vamos abordar o risco iminente à saúde de gestantes, fetos em desenvolvi-
mento e saúde reprodutiva, reconhecendo que precisamos de soluções em toda a sociedade, 
políticas governamentais e cooperação para abordar e reduzir os fatores, incluindo a produção 
de combustíveis fósseis, para as mudanças climáticas.

ASSUNTOS ABORDADOS:

• Calor
• Enchentes
• Doenças causadas por vetores
• Efeitos da mudança climática na saúde de crianças e mulheres grávidas/ciclo da vida
• Mecanismos de proteção
• Co-relação com o conceito de justiça reprodutiva
• Vulnerabilidades sociais e programáticas 
• Cayro/Beijin/Montevideo

7.8 A IMPORTÂNCIA DE PRIORIZAR AS MULHERES NEGRAS NA AGENDA DE MUDANÇA CLIMÁTICA
Quais são, quais objetivos e para que acontecem os eventos sobre o clima e sustentabilidade 

e porque devemos priorizar a participação das mulheres negras.

ASSUNTOS ABORDADOS:

• COP 27
• Rio 2030
• NDC / Acordo de Paris
• Protocolo de Kyoto
• CSW
• Escolmo
• Declaração e plano de ação em durbam
• Cayro/beijin/montevideo
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7.9 QUAIS POLÍTICAS PÚBLICAS DEVERIAM SER PRATICADAS PARA PROTEGER AS MULHERES 
NEGRAS DA AÇÃO CLIMÁTICA?

Reserva de emergência, plano de resposta rápida e monitoramento, são algumas das ações 
preventivas a serem tomadas para proteção de mulheres negras diante os impactos da ação 
climática, quais são as responsabilidades do município e Estado no cumprimento das políticas 
públicas. 

ASSUNTOS ABORDADOS:

• Análises de legislações nacional, internacional e local
• Mecanismos de proteção de direitos  sobre a questão climática e seus desdobramento
• Políticas públicas de mitigação e adaptação
• Governança global de energia

7.10 HORA DE AGIR: TECNOLOGIAS, ESTRATÉGIAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA O 
COMBATE À MUDANÇA CLIMÁTICA E COMO COMUNICAR NOSSAS AÇÕES.

Os caminhos conhecidos para o combate à mudança climática estão entre a adaptação para 
que as pessoas consigam conviver com os impactos das mudanças climáticas e a mitigação, 
para reduzir ou remover gases de efeito estufa da atmosfera. Neste módulo vamos aprender que 
as estratégias para ação climática vão muito além da mitigação e adaptação. Vamos aprender 
a gerenciar projetos ambientais, captar recursos e aprender ferramentas de controle através 
de cases nacionais e internacionais. 

ASSUNTOS ABORDADOS:

• Dominar os conceitos básicos de gerenciamento de projetos e gerenciamento ambiental
• Captação de recursos para mudanças climáticas
• Como comunicar projetos sustentáveis e de clima
• Quais são as leis de apoio à mudança climática e o que podemos exigir 
• ferramentas para controle e adaptação às mudanças climáticas

7.11 SEGURANÇA E ATIVISMO
Como todo assunto político, sustentabilidade e mudança climática são assuntos que colo-

cam seus ativistas em estado de alerta. No alvo de setores como agronegócio e madeireiras, 
segundo a ONU, 207 ambientalistas foram mortos em 2017, no Brasil, e cerca de 25% eram de 
comunidades indígenas. Para os defensores da terra em nosso país, principalmente para os 
que vivem na Amazônia, o Brasil é um dos países mais perigosos.

Neste módulo vamos abordar estratégias de segurança para defensores da terra.
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ASSUNTOS ABORDADOS:

• Ciberativismo e segurança 
• Programas de proteção

8. PERFIL E INSCRIÇÕES
Encorajamos a participação de mulheres negras cis e trans, mulheres quilombolas, ribeirinhas, 

de comunidades tradicionais, sarcedotisas de matriz africana com ou sem histórico/conheci-
mento em clima, mas que queriam incedir na agenda clímatica e propor soluções para o tema. 
A comissão avaliadora de Criola selecionará 30 participantes que mais estiverem alinhadas 
com o perfil e objetivo do curso. 

Para participar é necessário fazer o preenchimento do formulário a seguir:

BIT.LY/FUTUROCOMJUSTICACLIMATICA

9. O QUE DISPONIBILIZAMOS DE RECURSOS PARA AS PARTICIPANTES?
• Bolsa-auxílio no valor de R$ 200 mensais por no máximo 3 meses (caso o curso se estenda 

até o terceiro mês.)
• Material de pesquisa e apoio para o curso,
• Compartilhamento da Agenda de Solução das Mulheres Negras para o desenvolvimento do 

trabalho das participantes

10. CRONOGRAMA DE INSCRIÇÃO 

Abertura das inscrições 7 de abril

Encerramento das inscrições 21 de abril

Divulgação do resultado de seleção 26 de abril

Início da formação 27 de abril

http://www.criola.org.br
mailto:criola%40criola.org.br?subject=
http://bit.ly/futurocomjusticaclimatica


www.criola.org.br | criola@criola.org.br

ANEXO 1.  TERMO DE COMPROMISSO 

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes estabelecem um compro-
misso sobre a tratativa do curso Da ciência climática à ação: Mulheres Negras construindo o 
Futuro com Justiça Climática referente à Criola, nos seguintes moldes:

1. Formação. Conforme indicado no Edital, a candidata se compromete a estar disponível 
para o cumprimento da formação, que ocorrerá a partir do dia 27 de abril das 19h às 21h, 
de maneira remota.

2. Ausência de relação de emprego. Conforme estabelecido no Edital, a relação entre Criola 
junto à candidata tem vinculação sobre relação cível, uma vez que as partes transmitem 
relações que não trazem qualquer relação com o ambiente laboral, sem constar qualquer 
característica de vínculo empregatício, sendo, portanto, tal relação regida pelas Leis nº 
7.962/2013 e 10.406/2002.

3. Dados da participante. Todos os dados pessoais solicitados para o preenchimento do 
formulário de participação no processo seletivo serão utilizados para a análise do perfil 
das participantes, de modo a verificar se o referido perfil está adequado ao objeto do 
curso: a) A entrega dos dados sensíveis solicitados (gênero, identidade de gênero e 
orientação sexual) é opcional. Nenhum deles será considerado critério de seleção, em 
respeito ao artigo 6º, IX da Lei Geral de Proteção de Dados.

4. Uso de imagem.  As participantes autorizam o uso de imagem em todo e qualquer material 
entre imagens de vídeo, fotos e documentos, para ser utilizada nas peças de comunicação 
que serão veiculadas nos canais de Criola. A presente autorização é concedida a título 
gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo território nacional, 
das seguintes formas: (I) home page; (II) mídia eletrônica (vídeo-tapes, televisão, cinema, 
entre outros). 

Fica ainda autorizada, de livre e espontânea vontade, para os mesmos fins, a cessão de 
direitos da veiculação das imagens não recebendo para tanto qualquer tipo de remuneração.

       ,         de         de 2021.

                             
ASSINATURA
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