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INCORPORAÇÃO DE GÊNERO NOS
ESPAÇOS CONSTITUÍDOS
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Parceria

Apoio

APRESENTAÇÃO

Car@ Cursista,

Este é o Guia Didático do Aluno (GDA), aqui você encontrará todas as
informações sobre a sexta disciplina do nosso curso: Incorporação de Gênero
nos Espaços Constituídos.
Nesta disciplina apresentamos algumas considerações quanto às políticas
públicas que norteiam as discussões de gênero no gerenciamento de recursos
hídricos, bem como as possibilidades quanto a participação e controle social.
Aproveite o material disponível para compreender e ampliar a sua atuação junto a
sua comunidade.
Fique atento, no desenvolvimento das atividades propostas, pois elas são base
para o Trabalho de Conclusão do Curso (TCC).

Bons Estudos!

Profª Msc. Áurea da Silva Garcia

Formação de Multiplicadores para a Incorporação de Gênero no Gerenciamento de
Recursos Hídricos e Educação Ambiental
genero.ufms.mupan@gmail.com
www.mupan.org.br

ATIVIDADES
Módulo 3: incorporação de gênero nos espaços constituídos

Carga Horária: 30 horas
1. Objetivo Geral:
Apresentar a inter-relação das políticas públicas para a incorporação de gênero
nos espaços constituídos de modo a ampliar a participação, principalmente de
mulheres.

ATIVIDADE 1 - LEITURA E FÓRUM
Artigo: O Porquê de Gênero, Água e Educação Ambiental
Relatos de Experiência: Ensino, Pesquisa e Extensão nos Campos TeóricoPolítico da Sexualidade e Gênero: Desejo de 'Desver' o Mundo; e, Gênero,
Feminismo e Meio Ambiente: Apontamentos e Interlocuções.
Após a leitura do artigo e dos relatos você verificará que existem várias linhas de
pesquisa e correntes teóricas/metodológicas sobre gênero. Nosso curso se
deteve a alguns apontamentos sobre a corrente de gênero e água. Nos relatos
encontrarão outras correntes, só lembrando que também não são as únicas.
Assim, faça uma reflexão e compartilhe no fórum o(s) entendimento(s) sobre a
temática gênero, enfatizando se durante o curso e disciplinas agregou novos
conhecimentos. Caso tenha conhecimentos de outras correntes, aproveite para
compartilhar e discutir com os colegas.
Lembrando que no fórum você será avaliado em dois momentos, ao compartilhar
o seu entendimento e depois interagindo com os colegas.

ATIVIDADE 2 – QUESTIONÁRIO/FORMULÁRIO
Nesta atividade você usará outra ferramenta além das disponíveis no Ambiente
Virtual de Aprendizagem (AVA). O Formulário está dividido em quatro partes:
informações pessoais; avaliação e monitoramento do percurso; avaliação do
conteúdo; e avaliação da equipe. As orientações estão disponível no próprio
formulário, acessem o link
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https://docs.google.com/forms/d/1pbnZal81otRcAbqme8K7YQyQFiBK6P3h-4_8NxDNPQ/viewform

ATIVIDADE 3 - SAIBA MAIS
- Plano Nacional de Políticas para Mulheres (PNPM 2013-2015);
- Espaços de Participação, Articulações e Redes;
- Relatório: Equidade de Gênero na Gestão Integrada da Bacia do Rio Apa;
- Fortalecimento da Participação Social e o Contexto de Gênero para o
Gerenciamento de Recursos Hídricos – Participação e Cidadania na BAP;
- Relações de Gênero e Educação Ambiental no Projeto Mulheres das Águas.
- GWA aliança do Gênero e da Água (vídeo em espanhol - 9’58”)
http://www.thewaterchannel.tv/fr/videos/categories/viewvideo/1732/gender/generoe-incidencia-politica-en-el-sector-del-agua
- Cartilhas Gênero e Água – Ziraldo/GWA
http://mupan.webnode.com.br/forma%C3%A7%C3%A3o-demultiplicadores/material-de-apoio/

ATIVIDADE 4 – LEITURA E ENVIO DE ARQUIVO
- Calle 13 – Latinoamérica http://comunidadedasaguas.ning.com/video/calle-13latinoam-rica (vídeo/música - 5’41”)
Hope (Ainda há tempo) http://www.youtube.com/watch?v=atVb4M1WHoQ (vídeo 8’07”)
- Água em três movimentos: sobre mitos, imaginário e o papel da mulher no
manejo das águas.
- Direito Internacional à água.
Ninguém pode negar os aspectos culturais e ambientais da água que são
descritos como essenciais e vitais para o ser humano.
A partir das indicações acima, dois vídeos e dois textos, elabore uma carta para
alguém – filhos, amigo ou parente, imaginado que ele receberá esta carta daqui a
10 anos (2024). Nesta carta deverá problematizar a situação atual, as mudanças
oportunizadas pelas políticas públicas e orientá-lo. Deverá escrever pelo menos
quatro parágrafos, o primeiro com a situação atual como você está vivendo, como
é a sua atuação na comunidade nos espaços de participação; o segundo
parágrafo como pretende melhorar a sua atuação; terceiro como estão sendo os
desafios para a efetiva implementação das políticas públicas, quais os principais
resultados (positivos e/ou negativos); no quarto parágrafo o que você o
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aconselharia (filhos, amigo ou parente) para consolidar (positivos) ou modificar
(negativos) os resultados.
Utilize a opção Envio de Arquivo.

ATIVIDADE 5 – ENVIO DE ARQUIVO
Atenção para o desenvolvimento desta atividade!
Como já informado terão que elaborar o Trabalho de Conclusão do Curso (TCC),
individual ou em dupla. Optamos pelo formato de Relato de Experiência, e desde
o início disponibilizamos relatos dos convidados, juntamente com o artigo
(atividade 1 das disciplinas de água, educação ambiental, coletivo e gênero) de
forma que se familiarizassem com o formato escolhido para o TCC.
Neste momento terá que fazer um esboço envolvendo os temas gênero, água e
educação ambiental ou descrever o seu percurso durante o nosso curso. Lembrese, na disciplina Sistematização de Conhecimentos terão15 dias para fazerem os
ajustes.
Utilize o modelo disponível, já com a formatação e demais orientações descritas
no próprio texto. O seu TCC deverá ter no mínimo 3 e no máximo 4 laudas
.

Formação de Multiplicadores para a Incorporação de Gênero no Gerenciamento de
Recursos Hídricos e Educação Ambiental
genero.ufms.mupan@gmail.com
www.mupan.org.br

