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racismo ambiental

O WORKSHOP SERÁ REALIZADO NO CAMPUS PUC-RIO
A ATIVIDADE CONTARÁ HORAS COMPLEMENTARES

WORKSHOP PET/TEPP - 2022.1



9:00 - 9:30 | Abertura: 

A importância de se pensar em 
Racismo Ambiental 

a partir do Sul global
Mariana de Paula - LabJaca 

Mediação: Uliana Teixeira

9:30 - 11:30 | PAINEL 1: 

Construindo cidades sustentáveis 
contra o racismo ambiental

Ruth Osório - Projeto CocôZap 
Marcele Oliveira - Agenda Realengo 2030 

Mediação: Renan Canellas

11:30 - 12:30 | MESA 1: 
Rio de Janeiro e saneamento básico: 
a Cidade é tão Maravilhosa assim?

Maria Clara Mendes, Bernardo Beiriz 
e Daniel Lannes 

Mediação: Rubens Araujo
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9:30 - 11:30 | PAINEL 2: 

Sobre resistir: a participação social 
na luta por Justiça Ambiental

Lorena Froz - Faveleira
Fabbi Silva - Casa Fluminense    
Mediação: Débora Rodrigues

11:30 - 13:00 | MESA 2: 

Racismo Ambiental e grandes empresas: 
um dilema entre os direitos humanos 

e o desenvolvimento econômico
Renan Canellas, Rubens Americano, 
Uliana Teixeira e Débora Rodrigues

Mediação: Maria Clara Mendes
14:30 - 16:00 | DEBATE:

 Regulação da tese jurídica 
do Marco Temporal na

demarcação de terras indígenas
Contra: Isabela Süssekind, Gabriela Serpa e Aicha Júlia

A Favor: Letícia Fernandes, Beatriz Fernandes e Tales Bruno 
Mediação: Uliana Teixeira

08 de julho



por que debater 
racismo ambiental?

O Racismo Ambiental consiste na distribuição 
desigual de acesso aos recursos naturais e a 

exposição a diferentes formas de risco ambiental a 
todas as minorias étnicos-raciais e sociais. 

Nesse sentido, torna-se urgente que a temática seja 
debatida para que possamos pensar, também, sobre 

formas de assegurar que nenhum grupo sofra o 
efeito desproporcional dos impactos ambientais 
derivados das operações do capital, das políticas 

públicas ou da sua ausência - ou seja, discutir 
alternativas para a promoção da Justiça Ambiental.



sobre o
pet/tepp

Intitulado BRASIL GLOBAL: DESAFIOS DA 
INSERÇÃO INTERNACIONAL BRASILEIRA EM 

UM MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO, o programa 
tem como objetivo formar alunes com capacidade 

crítica para análise de temas e problemas centrais ao 
processo de inserção internacional do Brasil. 

Visa, também, contribuir para implementação e 
consolidação de novos métodos e temas de pesquisa 

vinculados ao programa de desenvolvimento 
curricular do IRI. 

vem pro pet
www.pet-iri.com


