
APOIO

INTRODUÇÃO

ESTUDO COMPARATIVO: O PAPEL DAS MULHERES NA CONSERVAÇÃO DA 
BIODIVERSIDADE

Acerca da categoria mulher

Eco 92

Verificou-se que dentre 27 princípios, 1 (um)
reconhece a importância das mulheres, do seu
desempenho, e apontam o seu papel vital no
gerenciamento e desenvolvimento ambiental, bem
como a sua participação de forma integral para atingir
o desenvolvimento sustentável.

Rio +20

Em relação à mulher, dentre 283 (duzentos e oitenta e
três) princípios, 31 (trinta e um) abordam o
reconhecimento do seu papel vital no
desenvolvimento sustentável, na liderança e no seu
empoderamento, a fim de garantir a sua participação
plena e efetiva nas políticas, programas e tomadas de
decisão.

METODOLOGIA

O presente estudo relaciona-se ao projeto Identidade, Comunidade e Desenvolvimento Sustentável: A Participação das
Mulheres na Conservação da Biodiversidade no Brasil e a posição do Conselho Municipal do Meio Ambiente e do
Conselho Municipal de Mulheres, e refere-se à construção de um acervo documental acerca da questão da participação
das mulheres na conservação da biodiversidade na ordem jurídica internacional, com enfoque para os direcionamentos
da Eco 92 e Rio +20.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Trata-se de um estudo qualitativo, o qual tem a capacidade de
“incorporar a questão do significado e da intencionalidade
como inerentes aos atos, às relações e às estruturas sociais,
sendo essas últimas tomadas tanto no seu advento quanto na
sua transformação, como construções humanas
significativas”. (MINAYO, 1993, p.10). Neste sentido, optou-se
para esta etapa, pela pesquisa documental das referidas
normativas por se tratarem de documentos resultantes de
discussões e deliberações de conferências. Construiu-se fichas
de leitura a partir de categorias analíticas: mulher e
biodiversidade. Estas foram organizadas em quadros para
possibilitar a comparação entre as Conferências.

Comparar as Conferências Internacionais Eco 92
(1992) e Rio+20 (2012) buscando identificar como
abordam o papel da mulher na conservação da
biodiversidade.

Verifica-se que na Rio + 20 foram encontradas maiores
especificações quanto às categorias estudadas em relação à
Eco 92, demonstrando avanços nas referências tanto à
mulher quanto à biodiversidade. Porém, cabe destacar que,
conforme Ferri (2014), a inserção das mulheres no processo
de conservação da biodiversidade necessariamente terá de
vir acompanhada pelo processo de luta das mulheres pela
sua efetiva participação no cenário político. Nesse sentido, a
pesquisa evidencia a necessidade de formação de políticas
públicas de reconhecimento do papel das mulheres no que
se refere às esferas de participação dessas na conservação
da biodiversidade.

Acerca da categoria biodiversidade

Eco 92

Embora aja o reconhecimento de que os ecossistemas,
espécies e genes devem ter seu uso em benefício aos
seres humanos, sem interferir na diminuição a longo
prazo da diversidade biológica, envolvendo ações
responsáveis do Estado, empresas, e sociedade civil.
Não há observância direta da categoria em nenhum
dos princípios.

Rio + 20

Dentre os 283 (duzentos e oitenta e três) princípios, 18
(dezoito) abordam a questão da biodiversidade.
Percebe-se um reconhecimento da importância do
desenvolvimento sustentável e da implementação de
políticas e planos que visem contribuir para a
conservação da diversidade biológica e utilização
sustentável de seus recursos e componentes.
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