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RESUMO
Este texto busca realizar uma análise inicial de algumas condições de emergência para a abordagem
do gênero nas políticas ambientais com vistas ao desenvolvimento sustentável. Para isso, utilizamos
ferramentas da genealogia de Michel Foucault e interlocuções com os estudos culturais e de gênero
para a incursão e análises dos documentos, com os quais, identificamos certa posição das mulheres
no desenvolvimento sustentável.

PALAVRAS!CHAVE
Gênero; políticas; sustentabilidade; discurso; genealogia.

Introdução
Os estudos culturais são um campo heterogêneo de perspectivas e temas de investiga

ção, leva em consideração a cultura e, com ela, a produção de artefatos, relações, leis, insti
tuições, políticas, entre outras. Considerando a sua potencialidade para as análises na
contemporaneidade que passamos a estabelecer conexões com essa perspectiva, pois as re
lações de gênero e os acontecimentos ambientais estão situados na produção cultural do
que é ser homem, mulher, meio ambiente e natureza. 

Nesse sentido, utilizamos as contribuições dos estudos feministas e de gênero que no
âmbito dos Estudos Culturais desestabilizaram a forma com que as mulheres eram/são re
presentadas e posicionadas discursivamente nas sociedades. Assim, nos interessa pensar na
emergência do gênero como um conceito engendrado no movimento feminista que passa a
integrar as políticas de desenvolvimento sustentável. E a questionar: o que contribui para a
sua expansão na contemporaneidade?

A partir dessas inquietações buscamos realizar interlocuções com as ferramentas ge
nealógicas de Michel Foucault como emergência, proveniência, discursos e enunciações.
Para Foucault os documentos precisam ser considerados como monumentos e não apenas
algo que precisa ser decifrado, pois os mesmos nos proporcionam pensar nos acontecimen
tos e a colocálos em discussão: Agenda 21, Plataforma de Pequim, Declaração do milênio,
Declaração de Joanesburgo sobre desenvolvimento sustentável são alguns monumentos que
integram nossas análises iniciais. Não temos a pretensão de destacar o que é certo ou errado
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nos documentos, tampouco afirmar a efetividade dessas políticas, mas visibilizar os discursos
e seus efeitos na produção das relações sociais e ambientais.

A título de organização do texto em um primeiro momento apresentamos a perspectiva
que situamos o estudo, em seguida a problematização de alguns acontecimentos historica
mente datados a partir de uma revisão teórica e, em seguida, algumas discussões oriundas
das análises dos monumentos que nos possibilita identificar as linhas de força e as relações
desenvolvidas para que na atualidade fosse possível a articulação do gênero às políticas glo
bais de sustentabilidade.

Situando a Perspectiva Teóricometodológica
A influência do feminismo nos Estudos Culturais tem contribuído para a disseminação

de diferentes objetos de estudo, a visibilidade dos interesses masculinos que sustenta não
só os trabalhos intelectuais, mas, as produções culturais, as abordagens nas identidades so
ciais, nas subjetividades e no prazer (2004). Assim, “Há muito mais coisas envolvidas do que
a questão original: “e as mulheres”?” (JOHNSON, 2004, pp. 15). O feminismo coloca em dis
puta a relação assimétrica e hierárquica produzida, na qual não basta apenas falar ou incluir
as mulheres nas políticas e espaços sociais, mas desestabilizar as posições dos sujeitos e as
sociedades.

Neste viés, é desenvolvido o movimento feminista caracterizado por sua heterogenei
dade de perspectivas, resistências e confrontos por volta do século XIX (LOURO, 2011). Ele
colocou em discussão as justificativas biológicas e teológicas que reforçavam as diferenças
entre homens e mulheres. Assim, o movimento desestabilizou a visão natural dessas relações
destacando o caráter construído colocando em xeque as organizações sociais, hierarquias e
desigualdades que dessa visão decorre. 

Na primeira onda5 do movimento identificada pelas autoras feministas (Louro, 2011;
MEYER, 2003) são abordadas as lutas entorno do direito ao voto, ao exercício da docência,
ao direito a educação e condições dignas de trabalho para as mulheres. Na segunda onda
por volta dos anos de 1960 e 1979 emerge o aprofundamento de pesquisas e estudos sobre
a subordinação social e invisibilidade política, na qual as mulheres ficaram submetidas his
toricamente. Neste sentido, é constituído o conceito de gênero por estudiosas anglosaxãs
como uma categoria de análise no âmbito das discussões teóricas procurando desmistificar
o determinismo biológico, no qual, as relações e práticas de homens e mulheres foram cons
tituídas. Este conceito provocou a “ordem social” e continua a provocar com base em novas
discussões como a visão da feminista Judith Bluter (2003) que destaca a armadilha que os
estudos recaem quando estabelecem o binômio sexo/gênero quando o primeiro é conside
rado natural e o segundo como cultural. A autora nos possibilita a pensar que a materialidade
do sexo existe, entretanto, os significados, nomeações, hierarquias, ou seja, tudo que é dito
e não dito sobre essa materialidade é uma construção cultural de maneira que a distinção
sexo/gênero tornase nenhuma.

5 Apesar de enunciarmos duas ondas do movimento feminista, atualmente pesquisadores e pesquisadoras apontam
para uma terceira e quarta onda feminista. Marlise Matos (2010) destaca a terceira como marca a década de
1990 e a quarta onda relacionada aos feminismos nas experiências dos países latinoamericanos.
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Nossos entendimentos corroboram com a autora e com a perspectiva pósestruturalista
dos estudos de gênero feministas focando na centralidade da linguagem a partir do filósofo
Michel Foucault considerando as relações de poder/saber construídas histórica e cultural
mente sobre os corpos que os identificam como masculinos e femininos. Nesse sentido, o
conceito de gênero passa a envolver “todas as formas de construção social, cultural e lin
guística implicadas com os processos que diferenciam mulheres de homens” (MEYER, 2003,
p. 16).

Gênero enquanto uma categoria de análise (SCOTT, 1995) ou como uma ferramenta
teórica e política (MEYER, 2003) possibilita o exame dessas relações abordando o social e o
cultural atravessados por representações múltiplas e provisórias de feminino e masculino
que produzem e/ou ressignificam essas representações. Além disso, aponta para o reconhe
cimento de sua pluralidade e intersecções com outras identidades classe, raçaetnia, sexua
lidade, religião, etc. Assim, como um conceito engendrado nas discussões feministas passa
a integrar políticas para o desenvolvimento sustentável?

Atualmente, o gênero integra além de áreas como educação, saúde, ciência a ambiental
a partir de programas que se desenvolvem do local ao global para um desenvolvimento sus
tentável. As preocupações com a degradação do meio ambiente levaram a sociedade à busca
por um desenvolvimento sustentável, provocando debates e ações governamentais e não
governamentais. Nesse contexto de efervescência social, econômica, política e ambiental
que o gênero ganhou visibilidade, investimentos, incorporando ações e políticas.

É com os olhares do presente que tencionamos a recente emergência do gênero na po
lítica global com vistas ao desenvolvimento sustentável. Segundo André Queiroz (2011, pp.
18) “Teremos que admitir que tudo de que se trata quando pinçamos está matéria do pre
sente é que ela é o resultado de acasos e de alguma regularidade no nível dos acontecimen
tos”. Assim, como esses acontecimentos foram produzidos? 

Inspiradas nas ferramentas do filósofo Michel Foucault propomos um olhar genealógico
sobre os acontecimentos ambientais e o gênero nos últimos tempos. Ao traçar esses acon
tecimentos não temos a pretensão de encontrar um ponto de origem para explicar a produ
ção de discursos e práticas sobre o gênero no desenvolvimento sustentável. Mas, colocar
sobre suspeita a naturalização dos mesmos e visibilizar os acontecimentos dispersos que
possibilitaram uma prática discursiva nas políticas ambientais na contemporaneidade. 

Na busca pelas condições de possibilidades que abordamos um dos objetos próprio da
genealogia traçada por Michel Foucault a partir de Frederick Nietzsche, a emergência histó
rica de um acontecimento. Apesar de se tentar frequentemente designar a emergência a um
termo final Foucault destaca que os fins não são nada mais que um episódio de série. Para
o autor a emergência é um lugar de afrontamento, produzida sempre em determinado es
tado de forças. Entretanto, ela não pertence a um espaço ou a alguém, pois está em um
“nãolugar”. “Ninguém é, portanto, responsável por uma emergência; ninguém pode se au
toglorificar por ela; ela sempre se produz no interstício” (Foucault, 1990, pp. 24). Neste sen
tido, governos, sociedade civil e movimentos sociais não são os responsáveis pela emergência
desse objeto – o gênero no desenvolvimento sustentável , pois ele se produz em suas ra
chaduras, nas suas fissuras. 

É com base nesta perspectiva, que inspiramos nossos olhares para a proliferação de
acontecimentos que possibilitaram a emergência do gênero na política global do meio am
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biente com vistas ao desenvolvimento sustentável, ou seja, no momento em que esse objeto
surge.  Assim, não poderíamos deixa de salientar as contribuições da proveniência, outro ob
jeto da genealogia, pois ela permite “reencontrar sob aspecto único de um caráter ou de um
conceito a proliferação dos acontecimentos através dos quais (graças aos quais, contra os
quais) eles se formaram” (Foucault, 1990, pp.21). 

Neste sentido, para Foucault a proveniência não se funda “ela agita o que se percebia imó
vel, ela fragmenta o que se pensava unido; ela mostra a heterogeneidade do que se imaginava
em conformidade consigo mesmo” (idem). Com isso, procuramos não contar a história do gênero
no desenvolvimento sustentável, mas situar historicamente os acontecimentos que possibilita
ram a produção desse objeto considerando a sua produção em meio às relações de poder6.

O Gênero na Política Global: analisando alguns acontecimentos
Quando reportamos às políticas ambientais de sustentabilidade com perspectiva de gê

nero podemos identificar no século XX a proliferação de acontecimentos, pois ao final do pe
ríodo com o pósguerra foram criadas algumas conferências para o desenvolvimento do meio
ambiente para o futuro das gerações. Neste sentido, é nas cenas das relações de poder que
identificamos a proveniência de acontecimentos que possibilitaram a emergência do gênero
na política global com vistas ao desenvolvimento sustentável a partir da década de 1990.

Ao destacar esse período não queremos dizer que outros acontecimentos não surtiram
efeitos no século XIX, por exemplo, afinal, o gênero na política global é apenas a ponta do
iceberg como salienta Paul Veyne (2008). Entretanto, inicialmente, notamos a expansão e
relações de forças com maior intensidade a partir dos acontecimentos deste século. Consi
derando algumas condições de possibilidade como a noção de desenvolvimento que incor
pora mulheres e camponeses a partir da segunda guerra mundial; a criação da ONU; bem
como, a conferência conhecida como Eco 92. Em meio a estes acontecimentos identificamos
jogos de forças com a luta dos movimentos de mulheres, feministas e ambientalistas, publi
cações da sociedade civil, a crise econômica, a globalização, entre outras.

Neste período pósguerra vemos ressurgir ideias conservacionistas a partir de organi
zações constituídas de diferentes países como a Internacional Union for the Conservation of
Nature, que em 1948, uniu instituições governamentais e não governamentais para a con
servação da natureza. Segundo Sérgio Tavolaro (2001) uma nova onda do ambientalismo
emerge a partir dos anos de 1950 e 1960, pois seria a primeira geração a sofrer com as in
fluências das consequências das guerras como indústrias, chuvas ácidas, escassez de recur
sos, força nuclear, entre outras. Com isso, outras preocupações integram o ambientalismo
constituindoo como um movimento multifacetado abordando as questões dos animais,
plantas, populações, espécies, ecossistemas, entre outros. A partir destas preocupações
temos as primeiras tendências do ecofeminismo que destacava a relação da mulher diferen
temente da dos homens com a natureza e, por isso, seriam mais aptas para identificar aos
processos ecológicos.

6 Compreendemos o poder segundo Foucault, isto é, o poder não é negativo de repressão situado em um jogo de
força superestrutural, também, não é conservador, mas inventivo que detém os princípios de transformação e
inovação. Um poder que não está ligado ao desconhecimento, pois pode funcionar com uma formação de saber
(FOUCAULT, 2002).
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Em 1962, a bióloga marinha Rachel Carson publica o livro “Primavera Silenciosa”, refe
rência de um alerta mundial sobre os efeitos nocivos no uso de agrotóxicos e por ter impul
sionado o movimento ambientalista. Ao narrar à história de uma cidade bela e viva com
flores silvestres e fazendas prósperas a autora retrata como a harmonia da cidade passa a
ser silenciada a partir da emergência dos primeiros colonizadores. No sentido de entender
o que silenciou as cidades nos Estados Unidos que a autora discorre em seu livro trazendo
consequências da poluição e da interferência do homem. Por este viés, para a autora a guerra
havia sido redimensionada para a natureza.

Nos anos de 1968 um grupo de pessoas se reúne para pensar nos problemas ambientais,
sociais e econômicos constituindose como uma organização não governamental, chamado
de Clube de Roma. O Clube ficou mais conhecido em 1972 quando encomendaram um rela
tório sobre o meio ambiente, denominado “Os limites do crescimento”. Com esta publicação
notamos uma preocupação com as implicações do crescimento econômico no uso dos re
cursos naturais com base no princípio de crescimento zero. De acordo com Oliveira (2012)
“Mesmo não existindo o termo desenvolvimento sustentável, já é perceptível preocupações
com o “equilíbrio” e o “futuro”, que irão nortear os documentos ambientais propugnados
pela ONU, especialmente o “Nosso Futuro Comum” (também conhecido como Relatório
Brundtland) e a Agenda 21”. 

Nesse sentido, atrelado as preocupações com o futuro e o equilíbrio presente no rela
tório do Clube de Roma e no livro “Primavera silenciosa” o que vigora nesse período é uma
visão de denuncia das consequências do crescimento econômico e reconstrução pósguerra.
Para isso, o que se busca é a solução para os problemas e a conservação da natureza. Em
meio à degradação e opressão visibilizada pelos movimentos sociais de mulheres, hippes,
estudantes é produzida uma disputa entre desenvolvimento econômico e preservação do
meio ambiente corroborando para a organização da Conferência das Nações Unidas sobre o
Meio Ambiente Humano em 1972. 

Neste período vemos eclodir uma resseção pela crise do petróleo na economia mundial
e a defesa do meio ambiente. Assim, as Nações Unidas passam a organizar tratados, relatórios
e conferências entre os países na tentativa de impedir que guerras e suas consequências
ocorressem novamente. Esse processo pode ser identificado como o inicio da globalização
moderna que articula os polos econômico, social e político. 

Por este viés, no final dos anos de 1980 vemos se formar certa prática de desenvolvi
mento, na qual se destaca uma preocupação com a participação de alguns grupos. De acordo
com Hairam Machado (2013), no século XX o desenvolvimento acompanhou a expansão do
capitalismo. Além disso, seu significado tem percorrido diferentes perspectivas como a noção
de progresso ou acumulação, entretanto, a autora destaca que a partir da década de 1970
esse termo adquire uma estratégia de intervenção em grupos específicos para satisfação das
necessidades básicas.

Outros acontecimentos ou monumentos contemporâneos
Como visto anteriormente o gênero ganha força na política ambiental a partir dos anos

de 1990, mas, o que contribuiu para a expansão? Nesse período foi desenvolvida a confe
rência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento na cidade do Rio de
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Janeiro/ Brasil. É identificada como a Cúpula da Terra, Eco 92 ou Rio 92, pois aconteceu no
ano de 1992 reunindo mais de 100 chefes de Estado a fim de discutir um conceito recente,
o desenvolvimento sustentável. Nesta conferência, diferente da primeira desenvolvida pela
ONU em 1972 foi acordado os polos econômicos, ambientais e sociais para o desenvolvi
mento sustentável do planeta. Esta conferência é reconhecida como a maior conferência
sobre o meio ambiente e o ponto de partida para a globalização do mesmo. Além disso, pro
duziu o principal documento que subsidiaria as ações dos governos, movimentos e sociedade
geral no desenvolvimento sustentável, a agenda 21. 

A agenda 21 é constituída de quarenta capítulos que trazem um conjunto de resoluções
para os países com o objetivo de alcançar o desenvolvimento sustentável para o século XXI.
Segundo o documento, a agenda é ao mesmo tempo mapa e roteiro para uma sociedade
sustentável e o inicio de uma nova associação mundial. Para alguns/as autores/as (Hernan
dez, 2010) a agenda foi primordial para ações específicas para as mulheres e com base na
sua análise percebemos que foi importante para a inclusão do gênero na política global. Se
guindo as palavras  mulheres, gênero e mulher  nesse primeiro movimento de análise pas
samos a identificar certa posição do gênero nesta política sustentável. Antes mesmo do
capítulo 24 “Ação mundial pela mulher, com vistas a um desenvolvimento sustentável e equi
tativo” nos objetivos e atividades da agenda encontrase referência de orientações para os
países sobre a condição das mulheres como um grupo especialmente desfavorecido ou grupo
populacional vulnerável, por isso, a especial atenção às mulheres em todas as ações: geren
ciamento de terras, saúde, educação, manejo dos recursos hídricos, treinamentos, sanea
mento ambiental, aumentar a proporção de mulheres em postos de decisão, entre outras. 

No capítulo 24 encontramos menção ao gênero com o objetivo de avaliar e implementar
nos currículos e materiais educacionais a promoção de homens e mulheres para as questões
de gênero avaliando o papel das mulheres no ensino formal. Além disso, é destacado na im
plementação dos órgãos das Nações Unidas, governos e organizações não governamentais
considerações sobre as diferenças de gênero nas políticas e programas. Nos dados popula
cionais é destacado que precisam discriminar sexo e idade considerando a divisão do trabalho
por gênero e no uso e manejo dos recursos naturais. Para promover a participação popular
desenvolver informações com especificação de gênero. Outro aspecto em que o gênero é
colocado referese ao incentivo de que todos os países promovam a equidade, fortaleçam a
cooperação internacional para compensar as disparidades econômicas, sociais e de gênero.

Assim, apesar de as ações estarem direcionadas as mulheres e pouco haver menção ao
gênero, o que está posto possibilita pensarmos na integração ainda tímida dessa categoria
na política ambiental com vistas ao desenvolvimento sustentável. Na agenda as ações são
apontadas como importantes de serem desenvolvidas até o ano de 1995, ano em que foi
desenvolvida a Quarta Conferência Mundial das Mulheres em Pequim/China. Esta conferên
cia marca o décimo aniversário da Conferência de 1985 com o tema Decênio da Mulher, em
Niterói. É nela que há uma sistematização e uma discussão teórica sobre o conceito de gênero
diferente de mulher e a integração transversal do mesmo nas políticas.

De acordo com a declaração da plataforma de Ação de Pequim da Quarta Conferência
(1995) a mesma consagrou três inovações: o conceito de gênero, o empoderamento e o enfo
que da transversalidade. Segundo o texto da plataforma o conceito “permitiu passar de uma
análise da situação da mulher baseada no aspecto biológico para uma compreensão das rela
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ções entre homens e mulheres como produto de padrões determinados social e culturalmente,
e portanto, passíveis de modificação” (Pequim, 1995, pp. 149). Assim, esta conferência possi
bilitou a articulação do gênero em todos os segmentos políticos de forma transversal a partir
um roteiro para a preservação de conquistas já alcançadas e novos avanços. Além disso, per
cebemos que na plataforma de ação de Pequim há uma maior articulação desse conceito fruto
das discussões que se desenvolvem com o movimento feministas e os estudos de gênero.

No ano de 2000, em Nova Iorque foi elaborada a Declaração do Milênio pelas Nações
Unidas com objetivos para o desenvolvimento do século XXI. Neles, encontrase a promoção
da igualdade entre os sexos a fim de combater a pobreza, fome e as doenças e promover
um desenvolvimento sustentável. E outro objetivo destacado para pensarmos no gênero é a
continuidade da cooperação entre as Nações Unidas e os Estados com as questões de gênero.
Neste sentido, notamos pouca menção ao gênero além de equivaler a sexo. Com isso, iden
tificamos certa resistência ao conceito que ora é visibilizado ora silenciado nas políticas am
bientais, além de confusões teóricas sobre o mesmo.

A declaração de Joanesburgo constituída na Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento
sustentável, em Joanesburgo/África do Sul, no ano de 2002 é reafirmado o compromisso
com o desenvolvimento sustentável. Nesta cúpula é assegurado o compromisso com a igual
dade de gênero em todas as atividades abrangidas na Agenda 21, Metas do Desenvolvimento
do Milênio e o Plano de Implementação de Joanesburgo, no qual é destacada a igualdade
de gênero em todas as políticas e programas. Além disso, a declaração destaca a especial
dedicação aos Estados em desenvolvimento e os países menos desenvolvidos.

Com base nestes documentos temos mesmo que inicial um panorama da politica de
desenvolvimento sustentável na qual o gênero emerge. Com isso, notamos a recorrência da
igualdade de gênero para um desenvolvimento sustentável e equitativo e, para isso, centra
se no agenciamento de determinados grupos em situações de vulnerabilidade como é o caso
das mulheres em países em desenvolvimento. 

Ao narrar a especial atenção ao grupo ou população vulnerável de mulheres para se al
cançar o desenvolvimento sustentável esta política produz um discurso de convocação desses
sujeitos, assim destaca os treinamentos para instrumentalizar ou disciplinar esses corpos na
tentativa de salvar o planeta para as futuras gerações. Entendemos que ao estabelecer polí
ticas para a população de mulheres em situações de vulnerabilidade dos países em desenvol
vimento para se alcançar o desenvolvimento sustentável, são construídas narrativas ou
metanarrativas das mulheres na política ambiental global como “as mulheres são as mais afe
tadas pela degradação ambiental”, “Elas encontramse em maior situação de pobreza”, “São
responsáveis por grande parte do manejo dos recursos”, “As mulheres são as que mais sofrem
com as mudanças climáticas”. Não queremos negar a materialidade desses fatos, mas o que
é dito a partir deles sobre as mulheres, as suas relações com o ambiente e com os outros.
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