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Gênero: uma abordagem necessária para a gestão das águas 
 

O Dossiê “Gênero: uma abordagem necessária para a gestão das águas”, que 

será publicado na edição de dezembro da revista Sustentabilidade em 

Debate, tem como proposta elucidar a importância da incorporação da 

perspectiva de gênero para uma governança mais efetiva das águas. Para 

tanto, pretende levantar as diversas experiências e contextos que destacam 

a centralidade dessa abordagem em realidades tanto nacionais quanto 

internacionais.  

Com esse objetivo, propõe uma estrutura de artigos em três perspectivas: a 

primeira pretende situar metodologicamente e epistemologicamente esse 

campo do saber; a segunda tem como foco a análise de experiências 

internacionais (América do Sul e do Norte, Europa, África e Ásia) e a 

terceira pretende restituir os aprendizados nacionais. Busca-se, assim, um 

diálogo entre o local, o nacional e o global. Ao compartilhar as 

semelhanças, bem como as especificidades destas diversas realidades, 

espera-se construir um aprendizado que indique alternativas para a 

governança das águas de cada região. 

 

Ementa: problemas relacionados à qualidade e quantidade da água vêm 

afetando os mais diferentes setores da sociedade. Tendo em vista esse 

cenário, a busca da segurança hídrica torna-se um imperativo e as políticas 

públicas cada vez mais devem ter como objetivo a democratização do 

acesso à água. Frente à complexidade dos desafios decorrentes de tais 

questões, faz-se premente o reconhecimento da existência de conflitos na 

gestão, assim como de uma transformação profunda nas abordagens 

adotadas para que contemplem as especificidades inerentes à essa 

temática. A incorporação da perspectiva de gênero na gestão das águas 

surge como um possível caminho para a formulação de políticas 

governamentais mais inclusivas, com resultados mais efetivos e com vistas a 



um desenvolvimento democrático sustentável enraizado nas diversas 

realidades de cada território.  

 

 
Os trabalhos deverão ser submetidos pelos sistema regular da revista 

Sustentabilidade em Debate, com a indicação “Dossiê”. De acordo com as 

regras da revista, os artigos seguirão o processo de revisão por pares, nos 

sistema double blind peer review. Recomenda-se consultar as normas e 

orientações de SeD em Diretrizes para Autores: 

 http://periodicos.unb.br/index.php/sust/about/submissions#authorGuideli

nes. 

 

Prazo para submissão de artigos: até 20 de julho de 2017.  

Idioma: Preferencialmente, artigos em inglês. Mas aceitamos também 

submissões em português, espanhol e francês.  

 

Contato: dossiesed2017@gmail.com 
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