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Contexto do GAEA: o porquê de Gênero, 
Água, Educação Ambiental

A inserção da temática gênero, até como exigência de organismos 
internacionais, convergiu com a criação da organização não governamental (ONG) 
Mulheres em Ação no Pantanal (Mupan). O Projeto GEF Pantanal Alto Paraguai 
(ANA/GEF/PNUMA/OEA)², no intuito de estabelecer um planejamento integrado, 
apoiou 44 subprojetos nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul – Bacia 
do Alto Paraguai (BAP), destacando como principais recomendações a necessidade 
de se promover a mobilização, formação, treinamento e capacitação de agentes 
públicos, educadores, técnicos e comunidades e a organização de alguns segmentos 
e lideranças, catadores de iscas, mulheres e educadores (ANA/GEF/PNUMA/OEA, 
2004).

Como resultado de um dos subprojetos, o de Fortalecimento e 
Desenvolvimento Institucional dos Consórcios Intermunicipais, deu-se a criação 
da ONG Mupan. Fundada em 20 de agosto de 2000, conta com a participação de 
mulheres representando colônias de pescadores, lideranças de bairro, assentamentos, 
acampamentos, agentes de saúde, educadoras e profissionais liberais, dentre outras 
lideranças da BAP. A Mupan tem como objetivo propiciar a participação de 
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mulheres como agentes multiplicadoras no contexto de gênero e meio ambiente, 
fortalecendo-as socialmente, economicamente e politicamente, promovendo dessa 
forma a sustentabilidade.

Na busca pelo equilíbrio nas relações entre homens e mulheres, 
incorporando a perspectiva de gênero nas discussões das várias esferas do 
gerenciamento de recursos hídricos, com apoio do Centro de Apoio Socioambiental 
(CASA) a Mupan executou o projeto Fortalecimento da Participação Social e o 
Contexto de Gênero para o Gerenciamento de Recursos Hídricos (2007/2008), 
com pesquisa em 34 municípios da BAP em Mato Grosso do Sul, objetivando 
caracterizar a participação social na gestão da água e a inserção das mulheres nas 
discussões e decisões socioambientais como agentes de transformação.

O levantamento do perfil dos envolvidos nas discussões para esse 
gerenciamento (comitês, consórcios, conselhos, grupos, planos, entre outros) 
tornou-se fundamental para identificar estratégias para a proposição e fortalecimento 
da participação social. Foram 142 participantes da pesquisa; desses, 133 eram 

As formações visam fortalecer a participação das mulheres na gestão das águas. Foto: Mupan
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graduandos, graduados ou pós-graduados, e somente nove possuíam escolaridade 
fundamental ou média. Uma das questões remetia ao tema gênero: do total, somente 
22 participantes relacionaram as questões de gênero com o papel social de homens 
e mulheres; os demais citaram tipos, espécies, características, produções literárias e 
musicais, dentre outros (GARCIA, 2008).

Ao analisar o baixo índice (15%) das respostas condizentes quanto às 
discussões de gênero, considerando a escolaridade, ficou demonstrada a insipiência 
de informações sobre a temática.

Quanto à caracterização da participação, há diferenças entre homens e 
mulheres nos espaços deliberativos da BAP envolvendo poder público, usuários 
e sociedade civil. Nas atividades de base, principalmente na mobilização, estão as 
mulheres, enquanto os homens (86%) estão nos espaços de proposições, deliberações 
e decisões no âmbito regional ou estadual, enquanto 14% de mulheres participam 
na titularidade e suplência destes (GARCIA, 2008).

Partindo desses dados que apontam a grande participação feminina em 
atividades de base, como mobilizadoras natas, é preciso reforçá-la e  ampliá-la, 
inclusive para alcançarem os espaços de decisão, de forma a equilibrar a participação. 
A utilização da educação ambiental (EA) torna-se uma estratégia para formar e 
informar quanto ao papel das mulheres nos espaços constituídos, inclusive nos 
relacionados à água.

VÍDEO: Água como matriz ecopedagógica foi gravado pela doutora Vera Margarida Lessa 
Catalão, que tem como temas de pesquisa educação ambiental, ecopedagogia e formação 
humana para uso sustentável da Água. É professora e pesquisadora no Programa de Pós-
Graduação em Educação da Universidade de Brasília (UnB) e coordenadora do projeto 
de pesquisa e extensão Água como matriz ecopedagógia. O vídeo está disponível no DVD 
que acompanha esta obra.
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Assim, surgiram os primeiros lineamentos da Mupan para treinamentos 
e capacitações, buscando a incorporação de gênero e educação ambiental no 
gerenciamento de recursos hídricos em Mato Grosso do Sul, com a estruturação e 
proposição de projetos.

“As mulheres são mobilizadoras natas em 
atividades de base, é preciso reforçar e ampliar a 
sua participação para alcançarem os espaços de 

decisão.”

Em 2012 foi aprovado junto ao Programa Aliança para os Ecossitemas 
(EA) - uma parceria  entre o Comitê Holandês da IUCN (IUCN NL), Both ENDS e   
Wetlands International  - , o projeto Formação de Multiplicadores para Incorporação 
de Gênero no Gerenciamento de Recursos Hídricos e Educação Ambiental. A 
partir de articulações com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), 
a mesma torna-se a principal parceira local e a instituição certificadora na oferta 
de 150 vagas para o curso de extensão – Formação em Gênero, Água, Educação 
Ambiental (GAEA). 
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Incorporação de gênero no gerenciamento dos recursos hídricos

Para melhor compreensão do tema gênero faz-se necessário o apontamento 
de esclarecimentos quanto a alguns termos usuais nas políticas públicas. Muitas 
vezes a palavra é utilizada erroneamente como sinônimo de mulher. Sendo uma 
construção social nas diferentes culturas, determinada pelo tempo e espaço, passa 
pelo comportamento e papéis de homens e mulheres na sociedade: “o gênero é uma 
identidade adquirida e refere-se à variedade de papéis e relacionamentos construídos 
pela sociedade para dos dois sexos” (ITAIPU BINACIONAL), enquanto o sexo 
biológico é determinado pelas características anatômicas – macho e fêmea. De 
acordo com Almeida e Martins (2008), o conceito de gênero tem contribuído para 
superar a noção do que é tido como “próprio do homem” e “próprio da mulher”, na 
medida em que permite também romper com a dicotomia entre espaço produtivo 
e reprodutivo.

A atribuição de sinônimo para igualdade e equidade de gênero também é 
constante. 

A Constituição Federal (CF) de 1988 destaca no preâmbulo: 

(...) assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, 
a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça 
como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e 
sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na 
ordem interna e internacional (CF, 1988).

Para igualdade, a CF destaca no art. 5º, quanto aos direitos e garantias 
fundamentais: “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”. 

A Política Nacional para as Mulheres no Brasil busca “construir a igualdade 
e equidade de gênero, considerando todas as diversidades – raça e etnia, gerações, 
orientação sexual e deficiências. As mulheres são plurais, e as políticas propostas 
devem levar em consideração as diferenças existentes entre elas”.
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O Plano Nacional de Políticas para Mulheres (PNPM) grafa:

Igualdade e respeito à diversidade - mulheres e homens são iguais 
em seus direitos e sobre este princípio se apoiam as políticas de 
Estado que se propõem a superar as desigualdades de gênero. A 
promoção da igualdade requer o respeito e atenção à diversidade 
cultural, étnica, racial, inserção social, de situação econômica e 
regional, assim como aos diferentes momentos da vida. Demanda 
o combate às desigualdades de toda sorte, por meio de políticas 
de ação afirmativa e consideração das experiências das mulheres 
na formulação, implementação, monitoramento e avaliação das 
políticas públicas (PNPM, 2008).

Para equidade, o Plano destaca:

O acesso de todas as pessoas aos direitos universais deve ser garantido 
com ações de caráter universal, mas também por ações específicas e 
afirmativas voltadas aos grupos historicamente discriminados. Tratar 
desigualmente os desiguais, buscando-se a justiça social, requer pleno 
reconhecimento das necessidades próprias dos diferentes grupos de 
mulheres (PNPM, 2008).

Além de igualdade e equidade, o PNPM (2013-2015) elenca outros 
princípios: autonomia das mulheres em todas as dimensões da vida; busca da 
igualdade efetiva entre mulheres e homens, em todos os âmbitos; respeito à 
diversidade e combate a todas as formas de discriminação; caráter laico do Estado; 
universalidade dos serviços e benefícios ofertados pelo Estado; participação ativa 
das mulheres em todas as fases das políticas públicas; e transversalidade como 
princípio orientador de todas as políticas públicas. Dessa forma, destacamos a 
participação e controle social: “Devem ser garantidos o debate e a participação das 
mulheres na formulação, implementação, avaliação e controle social das políticas 
públicas” (PNPM, 2008).

Se analisarmos a linha do tempo das diversas declarações, tratados, 
documentos, protocolos, planos e políticas que permeiam os direitos do ser humano, 
veremos que os mesmos enfatizam a necessidade de políticas que assegurem a 
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qualidade de vida, em especial a situação de mulheres, crianças e idosos, o acesso 
à educação (no, para, de e pelo meio ambiente), treinamento e capacitação para os 
cuidados com os recursos naturais – com destaque para as águas –sistematizados 
no projeto Formação de Multiplicadores para Incorporação de Gênero no 
Gerenciamento de Recursos Hídricos e Educação Ambiental.

o gênero é uma identidade adquirida e 
refere-se à variedade de papéis e relacionamentos 

construídos pela sociedade para dos dois sexos. 
(ITAIPU BINACIONAL)

A Declaração Universal dos Diretos Humanos, assinada em 1948, proclama 
a igualdade de direitos dos homens e das mulheres, sem distinção de qualquer 
espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, 
origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição. A IV 
Conferência Mundial sobre a Mulher resultou na Declaração de Beijing (1995), que 
problematizou a ausência da mulher, em grande parte, no processo de formulação 
de políticas e de tomada de decisões, em matéria de gerenciamento, conservação, 
proteção e recuperação do meio ambiente e dos recursos naturais, enfatizando o 
papel desempenhado por elas na função liderança e que pode influir poderosamente 
na tomada de decisões em matéria de consumo sustentável.

Em 1977, na cidade de Mar del Plata, na Argentina, foi realizada a 
Conferência Internacional sobre Água e Ambiente, a primeira específica sobre as 
águas, dado o crescente aumento do consumo, de forma a implementar ações para 
o manejo integrado dos recursos hídricos. Como resultado foi elaborado um plano 
apontando o desenvolvimento de recursos humanos, fortalecimento e treinamentos

Dos resultados da Conferência Internacional sobre Água e Ambiente, em 
Dublin, Irlanda, de janeiro de 1992, destacam-se quatro fundamentos básicos em 
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busca de uma mudança significativa na forma de gerir as águas, seja no nível local, 
nacional ou internacional, em que a água doce é um recurso finito e vulnerável, 
essencial para sustentar a vida, o desenvolvimento e o meio ambiente. O papel da 
mulher é destacado no Princípio 3: 

A mulher desempenha um papel fundamental no abastecimento, 
na gestão e na proteção das águas. O papel fundamental da mulher 
como provedora e consumidora da água e guardiã dos ambientes 
vivos raramente foi refletido nos arranjos institucionais para 
o aproveitamento e desenvolvimento dos recursos hídricos. A 
aceitação e implementação desse princípio requer políticas positivas 
direcionadas às necessidades específicas das mulheres e que as 
preparem e dotem da capacidade de participar, em todos os níveis 
dos programas de recursos hídricos, incluindo o processo de tomada 
de decisão e implementação pelos meios que elas determinem (UFRJ, 
2015).

A partir da realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92), as discussões fortaleceram as questões de 
gênero, dos direitos humanos, de acesso, conservação, proteção e gerenciamento 
dos recursos naturais e do desenvolvimento e consumo sustentável para a garantia 
da qualidade de vida. Os princípios 20º, 21º e 22º destacam o papel das mulheres, 
de jovens, povos indígenas e comunidades endógenas na temática ambiental (RIO-
92).

A gestão sustentável dos recursos hídricos e a igualdade de gênero 
apoiam-se mutuamente e são interdependentes, estão entre os princípios da 
Aliança do Gênero e da Água (GWA – Gender and Water Alliance), bem como nas 
recomendações da Conferência Internacional de Água Doce, ocorrida em Bonn, na 
Alemanha, (2001). Na declaração ministerial decorre a participação e inserção de 
gênero na discussão de recursos hídricos: 

A gestão de recursos hídricos deve basear-se em uma abordagem 
participativa. Ambos, homens e mulheres, devem ser envolvidos e ter 
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o mesmo direito de expressão de gerenciamento do uso sustentável 
dos recursos hídricos e na distribuição de seus benefícios. O papel 
das mulheres nas áreas relacionadas à água precisa ser reforçado e 
sua participação ampliada (GWA, 2003). 

Quanto ao direito internacional da água, Silva (2011), ao discutir a 
igualdade de oportunidades, destaca: 

A igualdade, a cidadania, porque uma mulher ou uma criança 
que dedica muitas horas ao dia para ir buscar água, dispõem de 
menor capacidade para participar na vida da sua comunidade. No 
caso de crianças, se quebra igualmente o princípio da igualdade 
de oportunidades porque ausentam-se da escola as horas a que se 
destinam a buscar água (SILVA, 2011, p. 19).

No Brasil, a Lei das Águas (Lei nº 9.433/97) instituiu a Política Nacional de 
Recursos Hídricos (PNRH). Como determinação constitucional, criou-se o Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH), que estabeleceu os 
instrumentos da Política, entre os quais se destacam os Planos de Recursos Hídricos. 
O Subprograma de Capacitação e Educação (em especial ambiental) para a gestão 
integrada de recursos hídricos do PNRH tem o objetivo de desenvolver ações de 
capacitação e educação ambiental voltadas a agentes multiplicadores que possam, 
pela via de programas descentralizados e capilares de EA focados em recursos 
hídricos, difundir conceitos e práticas, além de apoiar transversalmente a própria 
implementação dos demais programas do PNRH para fortalecer a incorporação da 
perspectiva de gênero e das comunidades tradicionais às discussões em torno da 
Política Nacional, enfatizando as seguintes ações:

•	 Promover a incorporação da perspectiva de gênero como elemento 
essencial na implementação da gestão integrada de recursos hídricos. 

•	 Promover o empoderamento da sociedade na elaboração e 
na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, 
fortalecendo os canais de comunicação existentes e a criação de 
novos, assim como o aperfeiçoamento dos meios de interlocução 
social (PNRH, 2006, p. 41).
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O gerenciamento dos recursos hídricos tem diferentes impactos para 
homens e mulheres, dada a cultura masculina de participação e processo de decisão, 
sendo necessário um maior envolvimento feminino. A participação está além dos 
interesses de cada indivíduo, legitima-se pelo interesse coletivo e requer efetivo 
envolvimento de todos, independentemente e cor, raça, credo ou opção política. 

A água é um recurso natural limitado, indispensável para a manutenção 
dos ambientes naturais, dotado de valor econômico e de domínio público, devendo 
ser proporcionado do seu uso múltiplo, de forma descentralizada, com a participação 
do poder público, dos usuários e das comunidades. Ambos, homens e mulheres, 
devem ser envolvidos e ter o mesmo direito de expressão de gerenciamento do uso 
sustentável dos recursos hídricos e na distribuição de seus benefícios.

Durante o Diagnóstico sobre Gênero, Água e Participação na Bacia do 
Apa3 foi possível constatar que é crescente a participação feminina na administração 
pública municipal em cargos de chefia, tais como departamentos, diretorias e 
secretarias. Entretanto, diferentemente das ações no âmbito da administração 
federal, essa participação não está balizada em planos e metas, são instintivas. Dos 
cinco municípios da Bacia do Apa – Antônio João, Bela Vista, Bonito, Caracol, 
Jardim, Porto Murtinho e Ponta Porã, que juntos somam mais de 90 mil habitantes, 
somente um tem capacidade instalada de atendimento às mulheres, com delegacia, 
conselho e outras instâncias; os demais são atendidos junto às secretarias de ação 
social (GARCIA et al., 2012).

Apesar de conquistas e de políticas afirmativas, a desigualdade entre 
homens e mulheres é perceptível nos postos de trabalho e renda, sendo necessárias 
ações afirmativas para fortalecê-las, de forma a garantir os direitos constitucionais 
de igualdade e equidade. 

³ GARCIA, Á. S.; MASSON, D. S.; LIRA, E. S. 2012. Diagnóstico sobre gênero para a gestão integrada da Bacia do 
Apa (GIAPA). Relatório técnico Diagnóstico Sócio Ambiental da Bacia do Rio Apa. Contrato Fadems/Prefeitura 
Municipal de Ponta Porã nº 235/2010.
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Algumas considerações 

Do retrato brasileiro sobre a questão de luta pela igualdade de gênero, 
aponta-se que, segundo dados do IBGE (2012), a população brasileira é constituída 
por 53,7% de mulheres e que o rendimento delas continua inferior ao dos homens. 
Em 2011, elas recebiam, em média, 72,3% do salário masculino, proporção que 
se mantém inalterada desde 2009. Na administração pública a participação tem 
aumentado, entretanto ainda predomina nos empregos domésticos a mão de obra 
feminina (94,8%), percentual idêntico ao registrado em 2003 (GARCIA et al., 2012).

O avanço deve-se, em parte, à criação do Conselho Nacional de Direitos 
das Mulheres, instituído pela Lei nº 7.353/1985, vinculado ao Ministério da Justiça, 
que até 2010 teve suas funções e atribuições bastante alteradas. Em 2003, passou a 
integrar a estrutura da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres da Presidência 
da República, contando em sua composição com representantes da sociedade civil 
e do governo, o que amplia o processo de controle social sobre as políticas públicas 
para as mulheres (SEPM, 2012). No Estado de Mato Grosso do Sul, em 1987, a Lei 
nº 702 instituiu o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher (CEDM). 

Desde a criação do Conselho Nacional de Direitos da Mulher, muito se 
avançou no estabelecimento de políticas, planos e programas que contemplam 
as questões de gênero. Sob responsabilidade da Secretaria de Políticas para as 
Mulheres da Presidência da República (SPM-PR), o PNPM (2013/2015) definiu 
103 metas e 415 ações para a garantia dos direitos da mulher e seu empoderamento. 
Para que o II PNPM seja implementado, é imprescindível a parceria entre a União, 
governos municipais e estaduais. É igualmente fundamental que a sociedade civil, 
em especial as mulheres, conheça as ações propostas para que possa acompanhar 

SAIBA MAIS: As cartilhas Gênero e Água do Ziraldo estão disponíveis no DVD que 
acompanha esta publicação. No Guia Didático do Aluno você também encontrará outras 
indicações de documentos interessantes sobre a temática gênero e água. 
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sua execução. São dezenove ministérios e secretarias especiais trabalhando juntos 
para assegurar direitos e melhorar a qualidade de vida das mulheres brasileiras em 
toda a sua diversidade (SPM, 2012, apud GARCIA et al., 2012).

Relembrando que no Brasil os direitos políticos das mulheres surgiram 
em 1932, com o direito ao voto, mas somente em 1934 foram suspensas as restrições 
(comprovação de renda ou autorização do marido) e em 1946 o voto feminino 
passa a ser obrigatório. Quase 50 anos depois, em 1995, é garantido por lei que 
no mínimo 20% das vagas de partidos ou coligações devem ser preenchidas por 
candidaturas de mulheres, aumentando para 30% em 1997. A partir de 2010, por 
decisão do Tribunal Superior Eleitoral, torna-se obrigatória a cota mínima de 30%, 
com 55% dos recursos do fundo partidário destinados à capacitação de mulheres 
para a política, bem como 10% do tempo de propaganda eleitoral (SEPM, 2012).

A disputa eleitoral para a presidência da República em 2010 foi composta 
por sete candidatos do sexo masculino e duas do sexo feminino. No primeiro 
turno, 66,24% dos votos foram destinadas às duas candidatas – Dilma Rousseff 
(46,91%) e Marina Silva (19,33%). Esses resultados são considerados como vitória, 
com a ascensão das mulheres na disputa eleitoral a cargos majoritários, como 
uma conquista social e a possibilidade do aumento e efetividade de políticas que 
garantam os direitos das mulheres e minorias.

Segundo dados, em 2010 as mulheres ficaram com 13,6% dos assentos 
no Senado, 8,7% na Câmara dos Deputados e 11,6% no total das Assembleias 
Legislativas (METAS DO MILÊNIO, 2012).

Nas eleições municipais de 2012 para o legislativo, segundo dados do TRE 
(2012), foram registradas 6.150 candidaturas para as Câmaras Municipais dos 79 
municípios de Mato Grosso do Sul – 33% eram mulheres. Entretanto, pouco menos 
de 14% foram eleitas. Assim, das 833 vagas nas câmaras, 113 foram conquistadas 
por mulheres (GARCIA, et al., 2012).
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Para o executivo municipal, em 2012, no MS, segundo dados do TRE 
(2012), foram registradas 210 candidaturas; dessas, registram-se 15% por mulheres. 
Entretanto, pouco menos de 11% foram eleitas, conquistando oito das 79 vagas. 
Assim, para a gestão 2013/2016 oito mulheres foram eleitas para o executivo e 113 
no legislativo nos 79 municípios do estado (GARCIA et al., 2012). É importante 
destacar que, se analisarmos o executivo e legislativo hoje, os números diferirão 
dos resultados publicados pelo TRE em 2012, dadas as cassações e eleições 
suplementares.

“Apesar de conquistas e de políticas afirmativas, 
a desigualdade entre homens e mulheres é perceptivel 

nos postos de trabalho e renda, sendo necessárias ações 
afirmativas para fortalecê-las, de forma a garantir os 

direitos constitucionais de igualdade e equidade.”

Podemos observar hoje que as mulheres estão aos poucos ganhado 
cada vez mais espaço nos mais diversos setores da sociedade. Para Menegat et al. 
(2007), podemos afirmar que, em suas práticas cotidianas, as mulheres estão se 
redescobrindo, reabrindo portas, tornando o tempo presente possível.

Mas a grande questão é: como garantir a incorporação de gênero nos 
espaços constituídos? Ampliando a participação de mulheres, garantido assim 
a igualdade e equidade de gênero. E ainda, a partir das problemáticas locais, 
identificando, ou mesmo criando, espaços para que a comunidade tenha voz, 
objetivando melhoria da qualidade de vida – individual e coletiva. 

Em alguns espaços de deliberação e decisão (comitês, comissões e 
conselhos), os seus membros precisam ser representantes de determinado segmento 
– sociedade civil, usuários ou poder público. Para isso é necessário conhecer os 
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espaços existentes nas suas comunidades, bem como as orientações das políticas 
públicas para a constituição e participação em colegiados das várias áreas: saúde, 
educação, meio ambiente, habitação, planejamento, criança e adolescentes, dentre 
outros.  

Como participar desses colegiados (conselhos, comissões e comitês)? Para 
isso faz-se necessário dar o primeiro passo, ou seja, participar de alguma organização 
ou entidade local: clubes de mães, associações de moradores – urbanos e rurais, 
clubes sociais, entidades religiosas, políticas, entidades classistas – sindicatos, 
cooperativas, associações de pais e mestres, comissões de meio ambiente e qualidade 
de vida nas escolas e comunidades de aprendizagem, grupos de apoio, de trabalho, 
de pesquisa e de estudos, ONGs. 

Somente com a efetiva participação e controle social é possível alcançarmos 
uma sociedade justa!
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