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CURRÍCULO INSTITUCUIONAL  

 

A Organização Não Governamental MUPAN – Mulheres em Ação no Pantanal, inscrita no 
CNPJ sob o nº 04.073.705/0001-90, sediada à rua Waldemiro dos Santos, 538, Universitária 
II, CEP 79.071.600, Campo Grande – MS. Fundada em agosto de 2000, tem implementado 
ações em parcerias com instituições governamentais e não governamentais, nacionais e 
internacionais, dentre eles a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), o Comitê 
Holandês da IUCN (principalmente via Programa Aliança para os Ecossistemas1), a Wetlands 
International (WI), para desenvolver pesquisas, formações, acesso à informação e apoio à 
implementação de grupos locais, principalmente junto a educadores populares o 
fortalecimento de lideranças e coletivo.  

A Mupan tem um quadro de associadas que se encontram em 7 municípios do Estado de 
Mato Grosso do Sul, e ao longo destes 18 anos, a maioria das ações destas associadas tem 
sido voluntária, em suas respectivas áreas de expertise. 

Na tabela de atividades/projetos executados nos últimos anos, poderão observar algumas 
parcerias executadas em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
(UFMS), a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), o Centro de Pesquisa do 
Pantanal e Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INAU),  e outras instituições, que 
Mupan não geriu os recursos diretamente, mas responsável por ações e componentes. 

Abaixo estão os coletivos que participamos, alguns já estamos há alguns anos, e mais 
recentemente, a habilitação no Cadastro Nacional de Entidades ambientalistas (CNEA), no 
Consórcio ICCA e na Assembleia Consultiva da ONU Ambiente. 

Participação em redes e outros coletivos: 

 Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Miranda – 2005-atual; 

 Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Ivinhema – 2010-atual; 

 Grupo de Trabalho de Gestão Compartilhada da Bacia Transfronteiriças do Apa da 
Câmara Técnica de Gestão de Recursos Hídricos Transfronteiriços do Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos (CTGRHT/CNRH) – 2004-2006;  

 Centro de Saberes e Cuidados Socioambientais da Bacia do Prata – 2009-2013;  

 Observatorio Pantanal (Brasil, Bolívia e Paraguai) – 2014-atual; 

 Observatório da Governança das Águas (OGA) – 2015-atual; 

 Rede Aguapé de Educação Ambiental para o Pantanal – 2002-atual;  

 Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental (CIEA/MS) – 2000-atual;  

 Comissão Organizadora Estadual das Conferências de Meio Ambiente (Adulto e 
Infantojuvenil) – 2003-atual;  

 Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas (CNEA) -2017-atual; 

 Centro de Capacitação da ONU Mulheres (UN Women Training Centre) – 2015-atual;  

 Consórcio ICCA (Indigenous peoples' and community conserved territories and areas 
– ICCA ou Territórios de Comunidades Indígenas e Tradicionais Conservadas 
TICCA) – 2017-atual; 

 Aliança de Gênero e de Água (Gender and Water Alliance – GWA) 2003-atual; 

 Cap-Net Brasil (Rede Brasileira de Capacitação em GIRH) -2003-atual;  

                                                           
1 Comitê Holandês da IUCN NL (União Internacional para a Conservação da Natureza), Wetlands International e Boths ENDS 
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 Rede Latina de Áreas Úmidas (Red Centros Humedales Latinoamérica y el Caribe) – 
2014-atual; 

 Rede Mundial de Áreas Húmidas (World Wetland Network - WWN) – 2015-atual. 

Desde a criação, a Mupan tem empreendido esforços para construção de metodologias 
criativas e inovadoras para a geração de conhecimento, processos formativos e difusão de 
informações voltadas a gênero. Dentre as ações em 2007/2008 realizou pesquisa sobre 
participação social, gênero e gestão de recursos hídricos nos municípios da Bacia do Alto 
Paraguai (BAP) em Mato Grosso do Sul, e em 2012 outra pesquisa fez uma maior 
aproximação na Bacia Transfronteiriça do Apa. Os resultados apontaram a pouca participação 
de mulheres nos espaços de decisão e a necessidade de materiais contextualizados.   

Os resultados das pesquisas subsidiaram a elaboração de uma proposta pedagógica de um 
processo formativo (2013-2015), sendo que um dos componentes foi intitulado Formação 
GAEA – Gênero, Água e Educação Ambiental, ofertado como curso de extensão na 
modalidade a distância na plataforma da UFMS, com 180 horas. A proposta pedagógica foi 
construída com a participação de pesquisadores e lideranças de organização governamentais 
e não governamentais, disponível em: www.gaea.inf.br. Essa proposta pedagógica foi inscrita 
em 2014, e reconhecida como Boas Práticas de Capacitação em Igualdade de Gênero pela 
ONU Mulheres. Esse reconhecimento hoje é objeto de tese no Programa de Pós-Graduação 
em Ensino de Ciências, área de concentração Educação Ambiental, pela UFMS. 

Em 2015, outro trabalho executado pela Mupan que teve uma projeção nacional e 
internacional foi o Pantanal Poética, uma expedição que levou 36 pessoas para uma jornada 
pelo Rio Paraguai – de Corumbá à Serra do Amolar, com a participação de pesquisadores, 
ativistas e músicos brasileiros, argentinos, paraguaios, bolivianos e holandeses. A jornada de 
co-criação foi construída de forma a resgatar o encantamento dos participantes sobre as 
problemáticas socioambientais e reconhecimento da importância do modo de vida da 
população na maior área inundável do Planeta – o Pantanal. Foram realizadas oficinas e 
ações junto às comunidades ribeirinhas, da Escola Jatobazinho e moradores de Corumbá e 
Ladário. Essa iniciativa está disponível no site www.pantanalpoetica.org, no qual é possível 
acessar as dez músicas inéditas, videoclipes, fotos e a história da expedição, além do 
documentário e teaser legendados em inglês. O teaser foi selecionado para ser exibido 
durante a abertura de painéis do 8º Fórum Mundial da Água, realizado em março de 2018 – 
Brasília/DF.  

Uma importante articulação internacional é a participação da Mupan no Consórcio ICCA, o 
qual busca promover o reconhecimento apropriado e o apoio aos territórios e áreas 
conservadas pelos povos indígenas e comunidades locais nos níveis local, nacional e 
internacional. Seu objetivo enquadra-se no contexto de uma visão mais ampla da conservação 
da biodiversidade e as funções dos ecossistemas, que promovem modos de vida sustentáveis 
e o bem-estar dos povos indígenas e comunidades locais e a implementação da Declaração 
das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas - incluindo a autodeterminação e 
o pleno respeito pela diversidade cultural e direitos e responsabilidades individuais e coletivos.  

Em fevereiro de 2018, a Mupan realizou o 1º Encontro TICCA Brasil, em Corumbá-MS, com 
a participação de mais de 30 representantes de diferentes etnias indígenas, de quilombolas, 
povos de terreiros, pescadoras e etc, de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e da Bolívia, além 
de representantes de organizações de Brasília, Argentina e Bolívia. Alguns momentos do 
encontro estão registrados em um teaser disponível em: https://youtu.be/EUwFSa0nKjg.  

Outra agenda internacional que acompanhamos é o Agenda 2030 da Organização das 
Nações Unidas (ONU) contendo 17 objetivos, com 169 metas. Que em 2015 ao rever os 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) objeto da a Declaração do Milênio, organizou 
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os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), no intuito de ter ações globais para 
acabar com a pobreza, promover a prosperidade e o bem-estar para todos, proteger o meio 
ambiente e enfrentar as mudanças climáticas.  

A Mupan está como instituição articuladora no Brasil para o Programa Mulheres 2030. O 
Programa está sendo viabilizado a partir de um consórcio entre a Aliança do Gênero e da 
Água (GWA – Gender and Water Alliance), a Coalização Global pelas Florestas (GFC – Global 
Forest Coalition),as Mulheres Envolvidas com o Futuro Comum (WECF – Women Engage for 
a Common Future), os Princípios de Empoderamento de Mulheres (WEP – Women's 
Empowerment Principles); e o Fórum Ásia-Pacífico sobre Mulheres, Direito e 
Desenvolvimento (APWLD – Asia Pacific Forum on Women, Law and Development), o qual 
conta com apoio da Comissão Europeia. O Programa envolve 52 países em todos os 
continentes, sendo que na América Latina são: Bolívia, Paraguai, Chile, Colômbia, Panamá e 
México, além do Brasil. 

Nessa parceria realizamos Oficina Nacional de ODS Sensíveis a Gênero em Campo 
Grande/MS (setembro 2017) para a formação de formadores. Na proposta do Programa, a 
Mupan em articulação com instituições para aplicação da metodologia (oficinas, instrumentos 
de coleta, entre outros), que busca alcançar lideranças e suas comunidades urbanas e rurais 
– indígenas, quilombolas, fronteiriças, litorânea, agricultura familiar, economia solidária, etc.  

As diversas articulações ao longo dos anos têm permitido o estabelecimento de parcerias 
duradouras que veem consolidar as ações socioambientais da Mupan no Pantanal, e alianças 
transfronteiriças, dentre elas com a Wetlands International (WI). Foram várias parcerias no 
âmbito do Programa Aliança para os Ecossistemas – Formação GAEA, Pantanal Poética e 
Fortalecimento do Terceiro Setor, entretanto a partir do ano de 2016 iniciou-se uma maior 
aproximação diretamente com a Wetlands International com os escritórios da Argentina (WI 
LAC) e Holanda para a construção do “Programa Corredor Azul (PCA) – Conectando pessoas, 
natureza e economias ao longo do Sistema de Áreas Úmidas Paraná-Paraguai”. 

O PCA está estruturado em três área focais: Estero de Iberá e Delta Paraná na Argentina e 
no Pantanal no Brasil. O Componente Pantanal do Programa Corredor Azul (PCA-Pantanal) 
está sendo implementado no Brasil pela Mupan. Com quatro eixos estruturantes: geração de 
conhecimento, mobilização, incidência política e ações locais. Das ações perpassam por 
estudos e sistematização de ameaças e oportunidades, de normativas e base legais para a 
elaboração de cenários de forma a oportunizar ações para a manutenção do modo de vida e 
bem-viver das comunidades ao longo do sistema de áreas úmidas rio Paraná-Paraguai.  

No Brasil está em seguimento no eixo mobilização a difusão do conceito TICCA junto as 
comunidades indígenas e tradicionais, e no eixo ações locais, uma específica para a Terra 
Indígena Kadiwéu, para a construção do Plano de Gestão Territorial e Ambiental (PGTA) em 
conformidade com a na Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras 
Indígenas (PNGATI).  

No histórico de trabalho com estes parceiros, que são a UFMS, a IUCN, o Consórcio TICCA 
e a Wetlands International, a Mupan busca a consolidação de informações para que as 
mesmas se tornem base para ações que contribuam para o “diálogo de saberes”, para a 
manutenção do modo de vida, valorização da cultura com a implementação de estratégias 
para no manejo da biodiversidade em áreas úmidas. 
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Programa/Projeto Objetivos/atividades Abrangência  Parceiros 

 
Programa Corredor Azul 
2017-2027 
(ano 1 em execução) 
 

Corredor Azul - Conectando pessoas, natureza e economias ao longo do Sistema de 
Área Úmidas do Rio Paraná-Paraguai. A Mupan é parceira na implementação no 
Pantanal, com atividades para os cuidados com as florestas e territórios para a 
qualidade de vida de suas comunidades. 

Campo Grande/MS 
Pantanal – MS, MT 
e conexões com a 
Argentina e demais 
países da Bacia 
Platina. 

Em parceria com a 
Fundación Humedales 
LAC, Wetlands 
International, com apoio 
da DOB Ecology. 

Encontro TICCA Brasil 
(2018) 

Reunião de articulação, planejamento e articulações para a TICCA Brasil 
Miranda e Corumbá-
MS, 

Consórcio ICCA via 
UNOPS e PCA-Pantanal 

Programa Mujeres2030 
(2017-2019) 

Articulação e mobilização de lideranças no Brasil e região transfronteiriças para o 
Programa Aliança de Gênero e Água (GWA) e Programa Women2030 para a 
formação de formadores (ToT) e aplicação de instrumentos para análise de gênero. 

Campo Grande-MS 
Mato Grosso do Sul 
e Pernambuco 

GWA, WECF (socio 
principal), GFC, WEP 
and APWLD 

ProEEA/MS (2017) 
 

Construção do Programa Estadual de Educação Ambiental de Mato Grosso do Sul. 
O ProEEA/MS encontra-se em consulta pública, com oficinas em municípios polos e 
on-line. 

Campo Grande-MS 
WWF-Brasil para atender  
Convênio com o IMASUL 

Pantanal Poética (2015) 
Criar oportunidades inovadoras para incidência política com a participação de 
músicos, ambientalistas e pesquisadores, compartilhando experiências em uma 
imersão única e inspiradora. 

Rio Paraguai 
Corumbá-MS 

Programa Aliança para 
os Ecossistemas – União 
Internacional para a 
Conservação da 
Natureza (IUCN NL), 
Wetlands International e 
Boths ENDS 

Mobilização, produção de 
conteúdos, oficinas e feira 
da cadeia produtiva do 
Pequi (2015) 

Organizar material (textos, fotos, mapas, Guia da Cadeia Produtiva do Pequi), 
mobilização e apoio para o curso de comercialização, organização da Feira, 
audiência pública e Mostra dos Produtos da Cadeia Produtiva do Pequi e outros 
frutos da sociobiodiversidade. 

Campo Grande/MS 
Municípios de MS e 
MT 

Instituto Marista de 
Solidariedade (IMS) 

Rio Apa para Todos 
(2015/2016) 

Objetivo de promover a participação do poder púbico, dos usuários de água e 

principalmente, da sociedade no processo de tomada de decisão à gestão 

integrada de recursos hídricos na Bacia do rio Apa.   

7 municípios no 

Brasil- MS 

 

Parceria com 
Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul 
(UFMS).    
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Formação de 
Multiplicadores para 
Incorporação de Gênero 
no Gerenciamento de 
Recursos Hídricos e 
Educação Ambiental – 
Formação em Gênero, 
Água e Educação 
Ambiental (2013/2015) 
 

Foram ofertadas 150 vagas, alcançando 399 inscritos, utilizando ferramentas para 
educação a distância na plataforma da UFMS. O curso foi estruturado em 180 
horas a distância e 20 presencial, distribuído em 7 módulos: Educação a Distância; 
Educomunicação (comunicação popular); Águas; Educação Ambiental; Coletivos; 
Gênero; e Sistematização do Conhecimento. A partir de metodologias 
participativas, para cada atividade foi proposta a reflexão-ação-reflexão, 
envolvendo os cursistas junto as suas comunidades realizando intervenções. 
Publicação dos resultados, duas edições da Revista Aguapé e experiência 
selecionada como Boas Práticas para a Igualdade de Gênero da ONU-Mulher. 

Campo Grande-MS 

Parceria local com a 
Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul 
(UFMS) e apoio do 
Programa Aliança 
Ecossistemas (IUCN NL, 
Wetlands International e 
Boths ENDS)  

Fortalecimento do terceiro 
setor na região do 
Pantanal (2014/2015) 
 

Com objetivo de fortalecer, apoiar e articular organizações do terceiro setor que 

realizam trabalhos em prol da conservação na Bacia do Alto Paraguai (BAP), 

estabelecendo uma rede de defesa do Pantanal, de forma a aumentar as 

habilidades para ajudar a planejar e oferecer estratégias eficazes de promoção, 

melhorar a sua capacidade de influenciar os tomadores de decisão, e ganhar 

confiança na forma como você se relaciona com diferentes públicos.  Foram 

realizados cinco módulos, totalizando 140 horas presenciais e 140 para 

intervenções. 

Lideranças de Mato 
Grosso e Mato 
Grosso do Sul 

Programa Aliança 
Ecossistemas da (IUCN 
NL, Wetlands 
International e Boths 
ENDS 

Mobilização para 
reuniões técnicas de 
sensibilização destinada 
ao cadastramento de 
usuários de recursos 
hídricos em MS (2014) 

Foram realizadas mobilizações no estado, sendo realizadas 25 reuniões em 
municípios polos para a cadastramento de usuários de recursos hídricos.  

Campo Grande e 
outros 25 municípios 
de MS 

Instituto de Meio 
Ambiente de Mato 
Grosso do Sul (IMASUL) 

Planejamento e Gestão 
Ambiental na Fronteira 
(2013) 

Foram realizados 10 encontros de formação durante o ano de 2013, atendendo a 
demanda de educadores. A Mupan, junto a UFGD, foi a instituição responsável 
pela mobilização e oferta de 4 módulos: Gestão de Águas; Participação e Agenda 
21; Gênero e espaços de participação. 

Bela Vista-MS, e 
outros da bacia do 
Apa 

Parceria com a 
Universidade Federal da 
Grande Dourados 
(UFGD) 
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Anteriores a 2010 

Projeto de Pesquisa de 
Educação Ambiental com 
Foco em Biodiversidade 
(2011/2014)  

Diagnosticar e divulgar as ações de Educação Ambiental para a conservação da 
Biodiversidade que atendam as metas do Aichi e identificar potencialidades para a 
sua implementação via Biota/MS de forma a construir uma base dados disponível à 
comunidade em geral, acadêmica e científica, com diretrizes para futuros 
investimentos. 

Campo Grande-MS 
BIOTA/MS/FUNDECT 
MCT/FINEP Ação 
Transversal nº 12/2007 

Fortalecimento do 
Grupo de Educadores 
Ambientais sem 
Fronteiras (Brasil e 
Paraguai) (2010 – 2011) 

Instituição madrinha para a execução do projeto para o fortalecimento do GEASF. 
Como principal resultado, proposta de ação coletiva, Pedala na Fronteira, hoje, 2017, 
foi realizada 4 edição. Uma edição da Revista Aguapé 

Bela Vista – Brasil e 
Bella Vista Norte-PY 

Centro de Apoio Sócio-
Ambiental (CASA) 

Fortalecimento do 
Consejo de Aguas da 
Cuenca del Apa no 
Paraguai (2010 – 2011) 

Instituição parceira para a execução do projeto para o fortalecimento do Conselho de 
Águas/PY. Aquisição de equipamentos, visitas, capacitação dos membros do 
Conselhos.  

Bella Vista Norte-PY 
Centro de Apoio Sócio-
Ambiental (CASA) 

Fortalecimento das 
Políticas de Educação 
Ambiental para o 
Pantanal: o caso da 
Bacia Transfronteiriça 
do Rio Apa (2009 – 
2010), 

Foram realizadas oficinas Educação Ambiental no Projeto Político Pedagógico e 
Educomunicação, atendendo 12 municípios, Brasil e Paraguai. Dos principais 
resultados, a criação do Grupo de Educadores Ambientais sem Fronteiras (GEASF), 
com a participação de educadores do Brasil e Paraguai. Duas edições da Revista 
Aguapé. 

13 localidades do 
Brasil e Paraguai 

IUCN NL Ecosystem 
Grants Programme 
(EGP) 

Fortalecimento da 
Participação Social e o 
Contexto de Gênero 
para o Gerenciamento 
de Recursos Hídricos 
(2007-2008) 

Desde então a Mupan tem se concentrado em formações para o desenvolvimento de 
lideranças, buscando expandir a percepção, identidade, pertencimento e cuidados 
pelas águas para a inserção e ampliação da participação das mulheres nesses 
espaços. 

25 municípios dea 
BA em Mato Grosso 
do Sul 

Centro de Apoio Sócio-
Ambiental (CASA) 
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Formação de 
Educadores Ambientais 
para a Sustentabilidade 
das Bacias dos Rios 
Miranda e Apa (2005 – 
2009) 

Presencial e a distância – 260 horas coordenado pelo Consórcio Intermunicipal para 
o Desenvolvimento Integrado das Bacias dos Rios Miranda e Apa (Cidema) e UFMS.  
Nove boletins informativo 

23 municípios da 
BAP em Mato 
Grosso do Sul 

Fundo Nacional de Meio 
Ambiente do Ministério 
do Meio Ambiente 
(DEA/FNMA/MMA). 

IV Seminários de 
Educação Ambiental 
para as Cidades 
Pantaneiras 

Fome Zero da Educação Ambiental / IV Seminários de Educação Ambiental para as 
Cidades Pantaneiras (2003) Cuiabá/MT, apoio financeiro WWF-Brasil, em parceria 
com a UFMT, REMTEA, REBEA e Carta da Terra. 

600 participantes de 
vários Estados além 
de representantes do 
Paraguai, Bolívia e 
Argentina 

WWF-Brasil 

Estruturação da Rede 
de Educação Ambiental 
para o Pantanal – Rede 
Aguapé (2002/2005) 

Em 2001, várias instituições se reuniram e apresentaram ao FNMA uma proposta 
para a estruturação da Rede Aguapé. Produção de materiais, formação (presencial e 
a distância) com 180 horas de duração, atendendo os estados de Mato Grosso e 
Mato Grosso do Sul. Hoje a Mupan já produziu 7 edições da Revista Aguapé, o 
principal veículo de difusão de informações de educação do Pantanal, atendendo 
Brasil, Bolívia e Paraguai. 

Municípios da BAP 
no Brasil e 
lideranças da Bolívia 
e Paraguai. 

Fundo Nacional de Meio 
Ambiente do Parceria 
com a MMA -
DEA/FNMA/MMA) 

III Seminário de 
Educação Ambiental 
para as Cidades 
Pantaneiras 

III Seminário de Educação Ambiental para as Cidades Pantaneiras, 2001 – 
Aquidauana – MS, apoio financeiro WWF-Brasil, em parceria com a Prefeitura 
Municipal de Aquidauana, Cidema e Cointa. 

600 participantes de 
vários Estados além 
de representantes do 
Paraguai e Bolívia 

WWF-Brasil 
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