


 Na história da 
humanidade existe um 
eixo articulador entre o 
feminino e a natureza. 
A própria simbologia 
presente na relação 
mulher (mãe) ao planeta 
Terra dá ao feminino 
um caráter naturalista. 
(Angelin (2008) 

 

 

 

 

 

 

 



 Enquanto os homens 
saíam para caçar,as 
mulheres ficavam em 
casa cuidando dos 
filhos e das 
atividades do lar. 

 



 Diante disso, se percebe que a ligação 
mulher – natureza, a qual é construída 
historicamente e ideologicamente, 
contém inúmeras questões importantes 
sobre as causas da subordinação das 
mulheres em relação ao homem e a 
existência de uma natureza dita e tida 
como feminina. 



 Para Angelin (2008), tanto o meio 
ambiente como as mulheres são 
consideradas como coisa útil que 
devem ser submetidos às supostas 
necessidades humanas, seja como 
objeto de consumo ou como meio 
de produção ou exploração. 



 Podemos considerar 
que a divisão social e 
sexual do trabalho 
implica no fato que 
mulheres e homens 
possuam diferentes 
habilidades no uso e 
manejo dos recursos 
naturais e tenham 
interesse e 
responsabilidades 
diferentes 





 De acordo com o documento Nosso Futuro 
Comum , desenvolvimento sustentável é 
entendido como  aquele que atende às 
necessidades do presente sem comprometer a 
possibilidade de as gerações futuras atenderem 
as suas próprias necessidades”(ONU, 1988, p. 
46). 



 

 O modelo existente de desenvolvimento afeta homens e 
mulheres, pois o mesmo não é sustentável nem igualitário. 

Castro e Abramovay (1997),  

 

 A crise ambiental é um reflexo da crise de civilização pela 

qual a humanidade passa. Leff (2001)  



 As mulheres podem ter um papel particularmente 
forte em decisões que influenciam o consumo 
sustentável. Além disso, as mulheres contribuem 
para a gestão ambiental, inclusive através das 
camadas populares e da juventude promovendo 
campanhas para proteger o meio ambiente, muitas 
vezes têm tido lugar em nível local, onde a 
descentralização de ações sobre as questões 
ambientais é mais necessária e decisiva. (NAÇÕES 
UNIDAS, 1995, art. 250) 



 Os países que melhor cuidam dos seus recursos naturais, investem 
em energias renováveis e garantem qualidade de vida a população  
 
A mais recente edição do levantamento classificou 180 países com 
base em 20 indicadores distribuídos por 9 categorias: critérios de 
saúde ambiental; poluição do ar; recursos hídricos; biodiversidade e 
habitat; recursos naturais; florestas; energia e clima, entre outros. 
Cada categoria possui pesos diferentes. 

 A Finlândia lidera o ranking, com 90.68 pontos. O Brasil apresentou 
uma melhora considerável em relação à edição 2014, saindo da 77ª 
posição para a 46ª. O país somou 78.90 pontos de 100 possíveis. 

 



 

 





 Uma alimentação saudável não serve somente 
para perder peso ou ter um corpo perfeito, 
comer corretamente também previne doenças 
cardiovasculares, de memória e pode até 
diminuir as chances de desenvolver um tipo 
de câncer. 
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