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RESUMO: O acesso à água é um direito humano fundamental, que deve ser garantido a todos. Além da 

escassez física, desigualdades sociais, econômicas e de gênero, igualmente interferem nesse acesso. A 

legislação brasileira sobre a água estabelece que sua gestão deve ser estruturada por meio da efetiva 

participação da sociedade e usuários. Participação, descentralização e integração são os principais princípios 

para a gestão das águas. As mulheres dedicam muito tempo com o uso doméstico dos recursos hídricos, mas 

pouco participam dos processos decisórios sobre ela. Esse estudo tem como objetivo analisar a participação 

das mulheres na gestão da água em prol da equidade de gênero. Para atingir o objetivo foi realizada uma 

revisão narrativa de literatura, com análise de artigos nacionais publicados nos últimos 20 anos. Conclui-se que 

as mulheres são o grupo mais afetado pela escassez hídrica. A gestão adequada desse recurso melhoraria a 

condição de vida delas, principalmente as que vivem em zonas rurais ou regiões que apresentam escassez 

hídrica. O empoderamento feminino é uma forma de incentivar a participação, e um elemento fundamental 

para obter a igualdade de gênero. A inclusão de mulheres em posição de tomada de decisão sobre a água 

garante condições mais igualitárias na gestão e no acesso e uso mais sustentável desse recurso. 
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THE INCLUSION OF WOMEN IN WATER GOVERNANCE 
 

ABSTRACT: Access to water is a fundamental human right that must be guaranteed to all. In addition to 

physical scarcity, social, economic and gender inequalities also interfere with this access. The Brazilian 

legislation on water establishes that its management must be structured through the effective participation of 

society and users. Participation, decentralization and integration are the main principles for water management. 

Women dedicate a lot of time to the domestic use of water resources, but little participate in decision-making 

processes about it. This study aims to analyze the participation of women in water management in favor of 

gender equity. To achieve the objective, a narrative literature review was carried out, with analysis of national 

articles published in the last 20 years. It is concluded that women are the group most affected by water scarcity. 

Proper management of this resource would improve their living conditions, especially those living in rural 

areas or regions with water scarcity. Female empowerment is a way of encouraging participation, and a key 

element in achieving gender equality. The inclusion of women in decision-making positions on water 
guarantees more egalitarian conditions in the management and in the access and more sustainable use of this 

resource. 

Keywords: Gender equality; participation; water management. 
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1 Introdução 

 

As mulheres são consideradas as mais afetadas em locais que apresentam escassez 

hídrica, devido a essa divisão de papéis estabelecida historicamente, que designa a elas o 

papel de realizar as atividades domésticas. Em locais que falta água, também, são as mulheres, 

crianças e idosos, que buscam o recurso, muitas vezes em locais distantes, para o abastecimento 

doméstico. Elas são as responsáveis por armazenar e utilizar o recurso para limpar a casa, regar 

a horta, dar banho nas crianças, entre outras atividades. 

A água é essencial à vida, mas muitas pessoas ainda não a têm acesso, em quantidade e 

qualidade suficientes. O acesso à água é um direito humano fundamental. Assim, é dever do 

Estado garantir a concretização desse direito a todas as pessoas. Não é apenas a escassez física 

da água que influencia no seu acesso pela população, questões sociais e econômicas, também, 

são relevantes. 

Desde 1970, os eventos internacionais em que o Brasil participa incentivam a criação de 

medidas que garantam o acesso à água as mulheres e que aumente sua participação nos processos 

decisórios sobre o assunto. Atualmente, existem medidas no país que buscam garantir esse 

acesso a todos e especificamente, às mulheres, mas muita coisa ainda precisa ser feita. 

Bennett et al (2008) aponta que as tarefas estabelecidas pela sociedade delegam muitas 

responsabilidades da água às mulheres, mas as relações de poder e de direito e as tomadas de 

decisões ainda estão a cargo dos homens. Para dar efetividade ao direito à água potável a 

democracia deve ser exercida, e todos os cidadãos devem fazer parte do processo para garantir 

um futuro onde ninguém seja privado de algo tão imprescindível à vida. 

Muitos princípios e diretrizes estabelecidos em leis, não são seguidos na prática. 

Exemplificam, o caso da apropriação e privatização das águas, que ocorrem “com o 

consentimento do Estado, enquanto muitas pessoas estão submetidas à insegurança hídrica” 

(CORDEIRO et al, 2012, p. 172) e a existência de estruturais sociais de desigualdade, como a 

etnia, as relações de gênero e até mesmo de localização espacial que interferem no acesso e na 

participação na tomada de decisão como analisado por Abers em 2010 e Empinotti em 2011. 

Em 2015, os estudos de Corte vêm complementar essas afirmações, quando menciona 

que a pobreza e as divisões de classe, são determinantes na falta de acesso a água potável, pois 

os ricos conseguem comprar a água que desejarem, enquanto os pobres, muitas vezes, mulheres 

e crianças, a buscam longe de casa, andando quilômetros, e quando, a encontram, nem sempre 

esta com qualidade boa para beber (CORTE, 2015). Outros fatores como a articulação das 

relações de poder, a divisão sexual do trabalho, a organização social e o desenvolvimento 
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similarmente devem ser destacados ao discutir a questão da água (NOGUEIRA, 2009). 

A divisão sexual do trabalho persiste nas sociedades e mesmo que suas formas sejam 

instáveis no tempo e no espaço, permanecem os princípios da separação do trabalho do 

homem distinto do da mulher e da hierarquia em termos de valorização. Estes princípios se 

reproduzem na separação entre as esferas da produção relacionada ao masculino e da reprodução, 

associada ao feminino. 

As mulheres historicamente foram consideradas como uma força de trabalho 

suplementar, incorporando-se no mercado de trabalho apenas caso fosse necessária uma 

implementação a renda familiar. Somente a partir das últimas décadas do século XX, que elas 

conquistaram o direito de participar do mercado de trabalho, com menos preconceitos. E 

desde então, veem ocupando muito rapidamente esse espaço; entretanto, os homens não 

assumiram com a mesma rapidez as tarefas domésticas. 

A mulher tem o direito e o dever de participar dos processos decisórios sobre a água. Essa 

participação é importante para garantir um uso mais sustentável do recurso e para que suas 

demandas e necessidades sejam ouvidas e valorizadas, garantindo um equilíbrio de poder e uma 

maior igualdade no acesso à água. O objetivo desse estudo é avaliar a participação das mulheres 

na gestão da água em prol da equidade de gênero. 

 

2 Metodologia 

 

O presente trabalho foi realizado a partir de um estudo exploratório, através de uma 

pesquisa bibliográfica em artigos científicos. Foi realizada uma revisão narrativa da literatura. O 

levantamento bibliográfico foi feito nas bases de dados Scielo, PubMed e Google Scholar, 

utilizando os descritores “Gênero, água, acesso” e “Gênero, participação das mulheres, processos 

decisórios”. Os dados foram coletados e vinte e um trabalhos publicados no período de 2000 a 

2019 foram discutidos e analisados. As informações obtidas foram ordenadas e organizadas de 

modo a permitir uma  análise dos dados e a formulação de respostas para o problema da pesquisa.  

 
3 Divisão sexual do trabalho e a participação social 

 
 

No sertão o modo de vida e a forma de organização da família e de distribuição do poder 

aumenta o isolamento e a invisibilidade das mulheres. Nessas regiões, a vida das mulheres está 

basicamente restrita ao trabalho doméstico e a atividade agrícolas. A desigualdade de gênero 

assume traços mais marcantes já que a carga pesada para obtenção de água costuma recair sobre 
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as mulheres, o que lhes afeta o bem-estar e faz com que muitas meninas não frequentem as 

escolas (NOGUEIRA, 2009). Embora em algumas situações, o trabalho doméstico seja 

distribuído de forma mais equânime, no geral, as mulheres ainda são as responsáveis por esse 

trabalho e pelo cuidado com a família, e os homens ainda continuam ausentes nessas áreas. Isso 

faz com que as mulheres fiquem mais tempo ocupadas, em relação aos homens, o que diminui o 

tempo que possuem para investir na sua formação e participação política (LISBOA e 

MANFRINI, 2005) 

Bennett et al (2008) afirmam que as mulheres, ao se encarregarem dos afazeres 

domésticos e cuidados com os filhos, facilitam ao homem participar das atividades econômicas 

e exercer a representatividade social. Assim, esse seria um fato que explica a maior participação 

masculina, já que em geral, eles possuem mais tempo para realizar essas atividades. 

Possibilitando, assim, que tenham mais poder econômico e social. 

Cordeiro et al (2012) apontam a sobrecarga das mulheres como um fator que diminui a 

participação delas nos processos decisórios. Segundo os autores, a divisão sexual do trabalho  é 

desfavorável às mulheres. No entanto, em contextos rurais, em geral, além delas realizarem o 

trabalho agropecuário e as atividades domésticas, ainda são incentivadas a participar das 

decisões da comunidade. 

Outro fator importante é a saúde. A falta e a má qualidade de água sobrecarregam-lhe 

ainda mais e, além disso, repercute em sua saúde, pois gera lesões por esforços repetidos e 

doenças devido ao consumo de água de má qualidade. Da mesma forma, geralmente, são as 

mulheres que cuidam dos doentes que apresentam essa condição por causa da água contaminada. 

O poder econômico, outrossim, é desigual e o trabalho doméstico, não tem uma 

remuneração financeira. Sem dinheiro, muitas mulheres ficam oprimidas pelos maridos, que 

se sentem no direito de decidir sobre sua vida e tomar decisões por elas. Quando trabalham fora, 

conseguem romper com a supremacia masculina, mas muitas vezes sofrem com a dupla jornada 

de trabalho. É preciso admitir que a ação de cuidado, ainda centrada nas mulheres, deve ter a 

coparticipação de homens e de toda a sociedade. Essa divisão permitiria um mundo mais 

igualitário, onde as tarefas e responsabilidades seriam divididas de formas iguais, diminuindo a 

sobrecarga delas. 

Kevany et al (2013) relatam que as mulheres, principalmente em zona rural, possuem 

pouco apoio dos maridos para se envolver em problemas externos por considerarem que essas 

atividades interferem nas responsabilidades domésticas. Por vezes, elas chegam a sofrer até 

violência doméstica, quando insistem em contrariar o companheiro. Cabe destacar que o 
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enfrentamento de todas as formas de violência é condição necessária para um mundo mais justo 

e igualitário, que clame pelo repúdio a esses tipos de comportamento. 

Muitas mulheres deixam de lutar por seus direitos devido a essas ocupações com o 

cuidado da casa e da família. Há casos em que o marido não permite que a esposa saia de casa 

para participar ou não aceita cuidar dos filhos para que ela possa ir. Além disso, muitas vezes, a 

sua participação não é valorizada por sua família ou pela comunidade, que entendem como perda 

de tempo. A invisibilidade de seu trabalho, também, leva a uma grande sobrecarga. Esta 

sobrecarga gera consequências para a sociedade em geral. 

Conforme Gómez et al (2015) as normas de gênero, influenciam nas crenças sobre  como 

deve ser o comportamento apropriado para homens ou mulheres. Em regiões com a  

população mais humilde, principalmente em zonas rurais, esta concepção ainda influencia as 

culturas locais. Eles citam como exemplo o fato de muitas mulheres não participam de 

reuniões públicas por não considerarem adequado falar diante dos anciãos do sexo masculino. 

Em algumas comunidades quando são inseridos programas sobre a água, os homens são 

convocados para participar das decisões e as mulheres não, porque geralmente eles são eleitos 

para representar a família. Maronhas et al (2014) citam o caso de um programa que  visava a 

construção de cisternas no Semi-árido. Na instauração do programa foram criados cursos para 

ensinar a mulher sobre a utilização correta da água e outros para a capacitação dos  homens para 

a construção da obra. Para os autores, essa determinação reflete a prática da divisão sexual do 

trabalho, levando a desigualdade de gênero. Se a mulher pudesse aprender a  construir cisternas, 

ela teria oportunidades de ganhos financeiros, e contribuiria através da renda gerada para 

modificar relações de gênero dentro da família, além de conseguir mais autonomia. 

Nos últimos anos, houve um aumento na presença de mulheres nos debates sobre a água. 

Esse aumento está relacionado ao fato de que a gestão da água, historicamente, esteve mais 

voltada às soluções de engenharia, profissão que apresentava expressiva maioria de homens. 

Atualmente, cresceu o número de profissionais mulheres nas engenharias e em outras  profissões 

que atuam diretamente com a água, consequentemente um aumento da presença de mulheres 

nesse espaço (MARTINS et al, 2018). 

A divisão sexual do trabalho, ademais, valoriza os homens, pois as funções que  assumem 

os colocam em posição de autoridade. As mulheres, em geral, nos setores da água ocupam cargos 

de secretaria e coordenação, enquanto os homens assumem funções hierárquicas que envolvem 

decisão e comando. Os próprios órgãos gerenciadores da política adotam posições e papéis 

desiguais entre mulheres e homens, preservando a posição hierárquica e valorizando de forma 



 

      

 

XVI Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 

15º Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Portuguesa 
  

6 

 
 

diferenciada o trabalho de ambos (CAMPOS e FRACALANZA, 2010). 

Na literatura estudada, observa-se uma concordância entre os autores ao afirmarem que 

a divisão sexual do trabalho, estabelecida historicamente na sociedade, afeta de forma diferente 

os sexos, prejudicando a inserção das mulheres nos processos decisórios. Assim, com base na 

revisão muito precisa ser realizado para facilitar às mulheres a inclusão nos espaços 

participativos sobre a água. Contudo, é visível uma transformação cultural, mesmo que lenta, 

que vem redirecionando as mulheres a outros espaços. Fatores como a escolarização das 

mulheres, redução da taxa de fecundidade, inserção da mulher no mercado de trabalho, 

contribuem facilitando lhes esse processo. 

 
4 Medidas que podem ser adotadas para incentivar a participação das mulheres nos 

processos decisórios 

 

A participação da sociedade nas decisões sobre a água, além de tornar mais democrático 

o processo decisório, garante a visibilidade das desigualdades existentes, possibilita que todos 

os grupos sociais tenham suas demandas e necessidades ouvidas e valorizadas, e um aumento na 

conscientização sobre o uso mais sustentável da água. Cada grupo social possui necessidades 

próprias e medidas diferentes para satisfazê-las, que precisam ser ouvidas. 

Apenas a criação de espaços para a participação, muitas vezes, não é um estímulo 

suficiente para que ocorra o envolvimento da comunidade. Muitas pessoas consideram que a 

relação custo e benefício não compensa o esforço (EMPINOTTI, 2011). Nesse sentido, Hora et 

al (2015) destacam que os problemas de acesso a água em zonas rurais não se resolvem apenas 

com o estímulo à participação, mas com a criação de políticas que incluem os mais pobres e os 

mais excluídos. É preciso conhecer a realidade do cotidiano dos moradores do campo para se 

pensar em políticas adequadas. 

É conveniente sensibilizar homens e mulheres sobre os impactos negativos dos 

estereótipos de gênero que discriminam as mulheres. Bem como é proveitoso facilitar a 

participação das mulheres nos espaços de discussão, aspectos simples desde o local do  encontro 

devem ser levados em consideração. As reuniões precisam acontecer em lugares e  em 

momentos que as mulheres possam participar e esses encontros não devem ser realizados em 

ambientes que possam ser dominados pelos homens ou que tenham qualquer característica  que 

possa restringir a participação feminina (GÓMEZ et al., 2015). 

Lisboa e Manfrini (2005) afirmam que o empoderamento é o passo inicial para incentivar 
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as mulheres a participar dos processos decisórios. Vários autores concordam e defendem essa 

necessidade para que elas possam expandir a sua participação nesses processos, garantindo 

decisões mais equânimes (FISCHER, 2013; REDDY et al., 2011; KEVANY et al., 2013; 

GÓMEZ, 2015). 

Walby (2003) destaca a importância do empoderamento para a igualdade de gênero. O 

autor ressalta que essa igualdade não se refere à semelhança, mas em aceitar as diferenças e os 

diferentes papéis que homens e mulheres desempenham na sociedade. O empoderamento 

pode ser facilitado através de três eixos: 1- a sensibilização dos profissionais e técnicos que 

atuam junto às políticas públicas quanto à questão de gênero; 2- à transversalidade de gênero nas 

políticas públicas e 3- a criação de políticas específicas de gênero. (LISBOA E MANFRINI, 

2005). 

Bandeira (2005) destaca a importância de políticas de gênero, em vez de políticas para as 

mulheres. A autora afirma que políticas públicas para mulheres não causam rupturas com visões 

tradicionais do feminino e não desenvolvem necessariamente o seu empoderamento. As 

políticas públicas de gênero envolvem as relações existentes na convivência entre homem  e 

mulher, destacando diferentes processos de socialização, conflitos e a subjetividade existente na 

construção da personalidade da mulher. 

Ao analisar as condições de vida das mulheres rurais são observadas muitas 

desigualdades, principalmente relacionadas à educação e infraestrutura (HEREDIA et al., 2006). 

Empinotti (2011) afirma que os processos participativos refletem a heterogeneidade das 

estruturas sociais e as desigualdades existentes. É preciso lembrar que as mulheres não 

representam um grupo homogêneo, entre elas igualmente há desigualdades sociais, 

principalmente de raça, etnia e geração. Muitas pessoas consideram que a população como um 

grupo homogêneo e que os benefícios alcançados atingem a todos da mesma forma, mas que 

políticas e programas possuem efeitos diferenciados sobre mulheres e homens. 

No contexto dos comitês de bacia brasileiros, grupos com conhecimento técnico e 

discurso sofisticado ganham mais espaço. Dessa forma, muitas vezes o poder estabelecido 

pelo conhecimento técnico-científico acaba barrando a participação de pessoas que não 

entendem o que está sendo passado, por isso, o conhecimento técnico-científico precisa ser 

disponível e acessível para todos. (EMPINOTTI, 2011). 

A incorporação da perspectiva de gênero na gestão das águas nacionais, com o objetivo 

de valorizar a participação das mulheres é importante. Políticas públicas como o Programa Um 

Milhão de Cisternas Rurais (P1MC), que traz benefícios as famílias melhorando a saúde, renda 



 

      

 

XVI Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 

15º Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Portuguesa 
  

8 

 
 

e tempo, se destacam, principalmente, para as mulheres, já que o acesso a água por meio de 

cisterna reduz o seu tempo de trabalho (NOGUEIRA, 2009). 

Entretanto, para realizar a intervenção através de uma política pública é preciso 

ponderação para que a sua aplicação não cause impactos negativos repentinos às formas de 

organização das áreas rurais. Na fase de planejamento de uma política é necessário identificar as 

necessidades de cada grupo para propor ações equitativas (CORTE, 2015). A autora considera, 

ainda, que apesar das leis e políticas públicas não serem suficientes, são muito importantes por 

garantirem os direitos da população e encaminhar planos e formas de ação do governo. Assim, 

defende que as questões de gênero devem ser contempladas pelas políticas e leis, nas diversas 

esferas administrativas. Esse fato já era considerado por Sales (2007), quando afirmou que além 

das leis são necessárias ações paralelas que empoderem as mulheres, para que possam usufruir 

dos direitos conquistados. 

Chifamba (2014) argumenta que é necessário dar visibilidade as diferenças de gênero 

para que homens e mulheres se beneficiem de forma equânime das políticas de água. E Corte 

(2015), destaca a importância de estudos que tratam do tema de gênero que demonstrem as 

formas de vida e produção das mulheres. 

Dessa forma, é importante a conscientização de homens e mulheres sobre seus papéis  e 

necessidades, que faz com que ambos possam defender seus interesses estratégicos de 

acordo com o contexto em que vivem. Saber de suas necessidades pode ser uma forma de 

estimular a participação, possibilitando que eles próprios definam o que é justo e equitativo, o 

que pode contribuir para entenderem suas demandas e a importância de defender seus interesses. 

A própria participação das mulheres remonta reflexões que são importantes ferramentas 

para o fortalecimento da sua representação política. Como líderes de movimentos elas podem se 

tornar agentes multiplicadores, incentivando outras mulheres a participarem. (HEREDIA et al., 

2006; SALES, 2007). Muitas pessoas ainda não têm conhecimento de como participar e, muitas 

não sabem que elas, igualmente, por lei, são responsáveis pela gestão das águas. Assim, é preciso 

divulgar a importância da participação de todos. 

As leis influenciam a cultura, os marcos legais podem reforçar valores socioculturais ou 

estimular transformações sociais, por isso, precisam ser bem elaboradas (GÓMEZ et al., 2015). 

Aguirre et al (2013), em sua pesquisa, encontraram no Conselho de Meio Ambiente de Brasília 

uma participação equilibrada entre homens e mulheres. Esse equilíbrio é explicado devido ao 

nível de escolaridade das mulheres do Distrito Federal. Para eles, esse é um fator que favorece a 

participação feminina no Conselho. 



 

      

 

XVI Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 

15º Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Portuguesa 
  

9 

 
 

O empoderamento traz melhorias à vida das mulheres, ciente dos seus direitos, elas 

alcançam crescimentos significativos. É importante que haja uma representatividade igualitária 

entre ambos os sexos no grupo dos tomadores de decisão e é papel do Estado formular políticas 

públicas que promovam informação e espaço de participação. 

A participação e a justiça social são fundamentais para minimizar as disparidades 

alicerçadas em relações de poder discriminatórias e contradições que tangenciam os aspectos 

econômicos, políticos, sociais, culturais e ambientais, em que as mulheres urbanas, rurais, 

indígenas, ribeirinhas, quilombolas, em sua diversidade, fazem parte desse processo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Milhares de pessoas ainda sofrem com os problemas decorrentes da escassez hídrica. 

Uma das possibilidades para mudar esse cenário, é participação do cidadão de forma ativa na 

vida política. A participação da sociedade de forma organizada e progressiva é um caminho para 

a formação de uma sociedade verdadeiramente democrática. O ser humano deve agir como 

agente, e não apenas um espectador passivo da história. Todos precisam participar, não  

apenas algumas elites. As relações de gênero construídas socialmente, ainda, excluem as 

mulheres de vários setores, e é preciso essa consciência na criação de políticas para que estas 

possam promover a abertura de espaços para a sua participação. 

No setor da água, há o reconhecimento do papel essencial das mulheres na gestão da água 

em âmbito doméstico, sendo responsáveis por buscar, transportar e armazenar esse recurso. Elas 

possuem um vasto conhecimento sobre qualidade, localização e métodos de armazenagem da 

água. Antagonicamente, quando se trata de espaços participativos para definir o destino da água, 

as mulheres pouco participam e quando participam, assumem atividades secundárias, não 

fazendo parte dos processos decisórios. 

A ausência da mulher nesses espaços compromete o seu direito de ter seus interesses e 

pontos de vistas considerados por quem decide. É preciso incentivar ações que permitam a 

articulação entre as vidas privada e pública das mulheres, criando políticas que promovam a 

inclusão e a legitimidade democrática. São necessários processos de desenvolvimento local com 

vistas à superação das dificuldades e precariedades no acesso aos serviços públicos de saúde, 

acesso à água, com uma melhor qualidade de vida e participação nos espaços de poder e de 

decisão. 

Nesse processo, as mulheres promovem significativas mudanças dos modelos culturais, 
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redefinem identidades e reconstroem suas relações consigo, com sua família e com o seu 

entorno. Porém não há que se pensar em uma estabilidade e tranquilidade no atual estado dos 

direitos das mulheres, pois estes continuam a ser ameaçados a cada momento, vestidos como se, 

do fundo dos tempos históricos, mitos e estereótipos antigos teimassem em retornar, renovados 

com novas roupagens, visando assombrar as mínimas conquistas. 
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