Mupan lança Publicação da Formação Gênero,
Água, Educação Ambiental (GAEA)

Livro, que acompanha um DVD, encontra-se todos os materiais produzidos para realização do
curso, além de relatos de experiências para que o leitor compreenda a teoria apresentada.
A formação em Gênero, Água, Educação Ambiental (GAEA), realizada nos anos de 2013 e 2014, é
a concretização de um sonho idealizado há muito tempo por várias pessoas, para a inserção dessas
temáticas no cotidiano de educadores e educadoras, o que só foi possível com muitos esforços e
parcerias. Ele foi materializado como Curso de Extensão pela Universidade Federal de Mato Grosso
do Sul (UFMS) no âmbito do projeto Formação de Multiplicadores para Incorporação de Gênero no
Gerenciamento de Recursos Hídricos e Educação Ambiental, coordenado pela ONG Mulheres em
Ação no Pantanal (Mupan), com apoio do Programa Aliança para os Ecossistemas (EA) - uma
parceria entre IUCN NL, Both ENDS e Wetlands International.
Na publicação, que acompanha um DVD, encontra-se todos os materiais produzidos para realização
do curso. As páginas trazem os textos de introdução de cada módulo desenvolvido, acompanhado
de relatos de experiências com a finalidade de que o leitor consiga compreender a aplicação da
teoria apresentada. O capítulo da disciplina Educação a Distância traz uma síntese dessa
modalidade no Brasil para situar o aluno sobre este ensino que está cada vez mais presente em
nosso dia a dia. No segundo texto, Educomunicação, iniciam-se as reflexões propostas pelo Curso,
com diferentes conceitos da comunicação e representações do elemento água.
O terceiro capítulo, Água, traz o cenário legal dos recursos hídricos no Brasil e Mato Grosso do Sul,
pois para fazer a gestão da água é preciso conhecer o arcabouço legal. A Educação Ambiental está
no quarto e quinto capítulos. No primeiro deles é possível conhecer o estado da arte, as políticas
públicas e a participação da sociedade. Na sequência são apresentadas experiências de
mobilização e organização de coletivos educadores.

No último capítulo, que trata do tema Gênero, promovemos reflexões sobre a incorporação da
mulher nos espaços de discussão e tomadas de decisão, e sobre como é necessária a ampliação e
o fortalecimento dessas representantes.
Como não era possível incluir na publicação impressa todo o conteúdo do curso, um DVD foi
elaborado com todos os materiais produzidos (projeto político-pedagógico, guia didático do aluno,
artigos e relatos de convidados e alunos) e os materiais de apoio das disciplinas (vídeos, artigos e
cartilhas).
A última disciplina, Sistematização de Conhecimentos em Gênero, Água e Educação Ambiental,
chama atenção porque traz as produções dos cursistas em forma de relato de experiências,
demonstrando o êxito do curso nas reflexões realizadas.
Desde o início houve todo o cuidado em organizar e sistematizar todo o processo de criação e
execução do curso, acreditando na replicabilidade dessa experiência educacional. O lançamento a
publicação não poderia começar melhor, a formação GAEA foi uma das boas práticas selecionadas
para ser publicada no Compendium of good practices in training for gender equality, organizado e
publicado pela ONU Mulher – entidade das Nações Unidas para igualdade de gênero e
empoderamento das mulheres - e recebeu convite para divulgar sua proposta na Red de Centros de
Humedales de Latinoamérica y el Caribe.

