Depois de estudar as disciplinas ministradas no Curso de Gênero,
Água e Educação Ambiental eu vou elaborar um detalhado planejamento para
uma intervenção sócio – ambiental junto aos atendidos pelo PROJOVEM na
cidade de Bela Vista – MS.
Após definir os eixos temáticos que serão desenvolvidos juntos aos
jovens, vou iniciar uma série de palestras e ações educativas no sentido de
levarconhecimento e bagagem necessária para a mobilização e a formação de
uma nova consciência sobre a importância da discussão focada em Gênero,
Água e Educação Ambiental para o uso sustentável dos recursos hídricos
disponíveis na região de Bela Vista – MS, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
A cidade de Bela Vista - MS possui um grande número de
adolescentes e jovens que precisam adquirir informações e conhecimento
específico sobre o correto uso dos recursos hídricos locais, e desta forma eu
vou utilizar todo o meu conhecimento acumulado no Curso de Formação de
Gênero, Água e Educação Ambiental para mobilizar a sociedade civil belavistense através de palestras e eventos de formação e multiplicação propondo
ações que visem a melhoria das condições de vida da população local, bem
como pensando no futuro das próximas gerações.
Com a presença do Rio Apa no município de Bela Vista – MS fica em
evidência a necessidade de uma tomada de consciência e uma ação mais
efetiva junto aos jovens no sentido de entender a importância da preservação e
conservação das águas deste importante rio local, tanto para a cidade quanto
para aqueles que moram em locais ribeirinhos.
Diante da possibilidade de escassez de água em um futuro próximo,
mais do que nunca precisamos unir esforços no sentido de preparar as
próximas gerações para uma reflexão sobre os rumos que daremos em relação
ao uso sustentável dos recursos hídricos locais, bem como de que maneira
vamos utilizar e manter o nosso bioma, sem prejuízo para as gerações futuras.
É indiscutível a importância de mobilizar a mulher para a formação de
novas mobilizadoras e multiplicadoras de conhecimentos sobre o uso das
águas, a fim de inserir definitivamente o sexo feminino no contexto do controle
e na busca de soluções para os problemas ambientais surgidos no Século XXI.
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Se desejarmos ter uma sociedade justa, equilibrada, igualitária,
possuidora de criticidade, valores morais, éticos, sociais, políticos e pátrios,
precisamos urgentemente mudar a forma de agir em relação às mulheres,
reconhecendo o seu justo e real valor inestimável no equilíbrio da sociedade,
uma vez que se trata de um ser dotado das mesmas capacidades e habilidades
e competências para lidar com os mais diversos assuntos da sociedade
moderna.
A mulher enquanto Gênero desempenha papel fundamental e
imprescindível para os rumos que desejamos em relação ao debate reflexivo
sobre a questão da água e Educação Ambiental, pois possui uma facilidade
enorme em mobilizar ações rápidas e práticas que alcançam os objetivos
necessários de conscientização social.
Nos últimos anos podemos notar a ascensão da mulher em postos de
trabalho e cargos de chefia e comando que antes eram destinados única e
exclusivamente aos homens, porque ela está conseguindo superar velhos
hábitos e preconceitos que estão enraizados no coração da sociedade
brasileira desde o período colonial; e com isto, tornou-se peça chave na busca
pela solução de problemas ambientais ligados ao uso das águas.Deste modo,
eu pretendo inserir as moças jovens e adolescentes bela-vistenses em ações
mobilizadoras de formação e multiplicação do conhecimento sobre Gênero,
Água e Educação Ambiental por meio de palestras e debates motivacionais
que sejam capazes de mostrarpara a comunidade local as preocupações e as
alternativas mais viáveis para o uso racional das águas no município de Bela
Vista – MS.
Ao mobilizar os jovens atendidos pelo “PROJOVEM”, pretendo iniciar
um amplo e reflexivo debate a fim de conhecer os pensamentos locais, para
nortear as ações que serão desencadeadas posteriormente, no sentido de
atitudes práticas que mudem o modo de ser de cada um em relação ao uso
sustentável da água no município, trazendo questionamentos e buscando
soluções possíveis de serem alcançadas.
Do debate que pretendopropor sobre a sustentabilidade e uso dos
recursos hídricos em Bela Vista – MS eu vou priorizar a formação e
mobilização da consciência juvenil para que no futuro tenhamos adultos
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preparados para lidar com a problemática que está inserida neste contexto
social, cultural e ambiental, ouvindo e ao mesmo tempo educando e
fornecendo subsídios para a complementação do conhecimento local.
O estímulo para que as mulheres bela-vistenses estejam engajadas
nesta empreitada será o motor de arranque para a busca da igualdade e a
verdadeira democracia social, pois não podemos mais tolerar qualquer tipo de
discriminação contra a mulher.
Depois de promover o amplo debate sobre as questões ambientais e
principalmente sobre a temática da água, foi colher as impressões dos jovens a
respeito do eixo proposto, fazendo uma adequação do que for sugerido para
que seja revertido em ações práticas vivenciadas pelos moradores de Bela
Vista – MS.
Sem dúvida nenhuma, mobilizar os jovens e a comunidade para um
amplo e reflexivo debate é um caminho rápido de mobilização social em busca
de um entendimento global a respeito dos cuidados que devemos ter em
relação à agua em nosso município.
Portanto, posso concluir dizendo que a interação com os atendidos
pelo “PROJOVEM” é de suma importância na busca de uma consciência
responsável e equilibrada no sentido de preservar e cuidar do nosso bioma,
pensando no nosso bem estar e também no futuro dos nossos descendentes
que irão receber a sociedade de nossas mãos, com um mínimo de dignidade e
esperança de dias melhores para todos, com justiça social e ambiental.
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