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Sobre o Urban 20
O Urban 20 (U20) é uma nova iniciativa de diplomacia para cidades
desenvolvida sob a liderança de Horacio Rodríguez Larreta, Prefeito
de Buenos Aires, Anne Hidalgo, Prefeita de Paris e presidente do
Grupo de Liderança Climática das Cidades C40 (C40).
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Sobre os White Papers
O Urban 20 tem o orgulho de apresentar uma série de White Papers de
nossos Parceiros Estratégicos e Consultivos que destacam os temas
mais relevantes da agenda de desenvolvimento das cidades e as futuras
tendências urbanas. Esses documentos definem os desafios que os
governos locais enfrentam atualmente e oferecem recomendações
abertas, apoiadas em estudos e dados pertinentes e atualizados.

Ação
climática

O futuro Integração
do trabalho
social

A intenção deste trabalho é ampliar o entendimento e a perspectiva das
partes interessadas e dos responsáveis pelas decisões, com o intuito
de reforçar sua capacidade para enfrentar essas questões tão prementes.
Os White Papers também refletem o trabalho árduo e a dedicação
desses organismos e organizações para manter o público bem informado
sobre os esforços constantes para fazer face aos desafios do presente
e do futuro comuns à humanidade.

Empoderamento
das Mulheres

Acesso a
financiamento

Lançada em 12 de dezembro de 2017 na One Planet Summit em
Paris, a iniciativa é presidida pelas cidades de Buenos Aires e Paris,
e convocada pelo C40, em colaboração com a organização Cidades

As desigualdades de gênero nas cidades é um documento

e Governos Locais Unidos (CGLU).

elaborado pelo CAF, BID e ONU-Habitat como contribuição voluntária

O U20 busca destacar o conhecimento e as experiências das cidades

para enriquecer as discussões do processo do Urban 20.

em uma série de desafios para o desenvolvimento mundial e pôr
em destaque as questões urbanas dentro do G-20. Em 2018 o U20
ofereceu soluções e recomendações claras para consideração pelos
líderes nacionais visando a Cúpula do G-20 de 2018, culminando na
primeira Cúpula dos Prefeitos do U20, em Buenos Aires, de 29 a 30

O Banco de Desenvolvimento da

Criado em 1959, o Banco

O ONU-Habitat é o programa das

de outubro, e representando um trampolim para assegurar o diálogo

América Latina (CAF) é uma insti-

Interamericano de

Nações Unidas que trabalha para

entre as cidades e o G-20.

tuição financeira multilateral cuja

Desenvolvimento é a principal

um futuro melhor no meio urbano.

missão é apoiar o desenvolvimento

fonte de financiamento para o

Sua missão é promover o desen-

26 cidades participaram do Urban 20 em 2018: Barcelona, Berlim, Buenos

sustentável de seus países acionistas

desenvolvimento econômico, social

volvimento de assentamentos hu-

Aires, Chicago, Durban, Hamburgo, Houston, Jacarta, Johanesburgo,

e a integração da América Latina.

e institucional na América Latina e

manos social e ambientalmente

Londres, Los Angeles, Madri, Cidade do México, Milão, Montreal, Moscou,

O CAF auxilia os setores público

Caribe. Oferece empréstimos,

sustentáveis e a conquista de abrigo

Nova York, Paris, Pequim, Rio de Janeiro, Roma, São Paulo, Seul,

e privado, oferecendo múltiplos

doações, garantias, assessoria

adequado para todos. ONU-Habitat

Sydney, Tóquio e Tshwane.

produtos e serviços a uma ampla

em políticas e assistência técnica

desenvolveu uma abordagem global

carteira de clientes composta por

aos setores público e privado de

e holística para a urbanização que

países acionistas, empresas privadas

seus países mutuários.

abrange bem mais do que apenas

Mais informações podem ser encontradas em:

www.urban20.org

e instituições financeiras. Como
intermediário financeiro, o banco
mobiliza recursos dos mercados
internacionais para a América Latina
a fim de promover investimentos
e oportunidades de negócios.

4

considerações técnicas.

AUTORES

AS DESIGUALDADES DE GÊNERO NAS CIDADES

Nora
Libertun

É Especialista Sênior em Desenvolvimento Urbano e Habitação no
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), onde lidera a pauta

Desenvolvimento da América Latina (CAF). Trabalhou em diferentes cargos no

MIT, mestre em Desenho Urbano pela Universidade de Harvard e mestre

do Sistema de Integração Centro-Americana (SICA). Formou-se em Economia

em Arquitetura pela Universidade de Buenos Aires. Anteriormente, foi

pela Universidade de El Salvador e é mestre em Gênero, Identidade e Cidadania

Diretora de Planejamento Urbano de Nova York e lecionou planejamento

pela Universidade de Huelva, e mestre em Estratégias, Agentes e Políticas

urbano e design urbano na Columbia University, no MIT e em Harvard.

de Cooperação para o Desenvolvimento pela Universidade do País Basco.

Foi editora do MIT Journal of Planning e organizou a publicação Rapid

Angie
Palacios

É Executiva da Vice-presidência de Infraestrutura do CAF -banco de desenvolvimento da América Latina- e faz parte da equipe de Transporte Urbano. Seu

Urbanization and Development: Latin America and China. É coautora

trabalho se concentra na prestação de apoio técnico e analítico em questões de

do livro Cities & Sovereignty.

transportes sustentáveis, em especial sobre a relação entre questões de igualdade
de gênero e projetos relacionados a transportes por meio de assistência técnica

Tem mais de sete anos de experiência profissional em desenvolvimento

e operações de infraestrutura de transporte financiadas pelo CAF. É mestre em

urbano e questões de gênero na América Latina e África Subsaariana.

Desenvolvimento Econômico e Político pela Escola de Assuntos Internacionais e

Antes de ingressar no Banco Interamericano de Desenvolvimento como

Públicos (SIPA) da Columbia University.

consultora para apoiar a incorporação da perspectiva de gênero em
projetos de desenvolvimento urbano, trabalhou para diferentes organismos
das Nações Unidas apoiando a implementação de programas de

Xuesai
Ma

Trabalhou como Consultora Associada de projetos no ONU-Habitat.
É mestre em Sociologia pela Universidade de Cambridge e bacharel

saneamento sensíveis ao gênero e projetos participativos de urbanização

em Comunicação pela Universidade Fudan da China, além de haver

de favelas em países da África Oriental e Ocidental. É mestre em Estudos

estudado Sociologia do Gênero na Universidade da Califórnia, Berkeley.

de Desenvolvimento pelo Graduate Institute, da Suíça, e bacharel em

Já trabalhou como gerente de comunicação digital e pretende aplicar

Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo, Brasil.

tecnologias para melhorar o desenvolvimento social e a inclusão.

É o economista principal do Departamento de Estudos Socioeconômicos
do CAF -banco de desenvolvimento da América Latina- e faz parte da

Myles
Sven Hallin

Trabalhou como Consultor de Planejamento Estratégico para o
ONU-Habitat. Pós-graduado pela Faculdade de Estudos Orientais

equipe responsável pelo principal relatório do CAF desde 2012. Seus

e Africanos (SOAS), tem 10 anos de experiência em comunicação,

estudos têm como temas a economia do trabalho, a economia do des-

estudos de gênero, desenvolvimento pós-conflito e análise de riscos

envolvimento, a economia familiar e de gênero e a avaliação do impacto

políticos. Fundou e trabalhou em projetos de desenvolvimento co-

das políticas públicas, e já teve trabalhos publicados em periódicos

munitário e igualdade de gênero no Sudeste da Ásia, na Índia e na África.

acadêmicos. É doutor em Economia pela Universitat Pompeu Fabra.
Leciona microeconomia na Universidad Torcuato Di Tella .

Elena
Cardona-Papiol

É Executivo da Unidade de Inclusão e Equidade de Gênero do Banco de
Centro de Promoção da Micro e Pequena Empresa na América Central, parte

espaço público e no desenvolvimento urbano das cidades latino-americanas.

Pablo
Brassiolo

Edgar
Lara

de estudos e conhecimento. É doutora em Planejamento Urbano pelo

O trabalho analítico de Nora se concentra em políticas habitacionais, no

Catarina
Mastellaro

AS DESIGUALDADES DE GÊNERO NAS CIDADES

Angela
Mwai

Atualmente, é a Diretora de Programas e Chefe da Unidade de Igualdade
de Gênero do ONU-Habitat. Soma mais de 28 anos de experiência como

É a Executiva Principal da Unidade de Equidade e Inclusão de Gênero

profissional das áreas de desenvolvimento internacional e gestão financeira.

do CAF -banco de desenvolvimento da América Latina-. Embora seu

Anteriormente, empregou suas competências em finanças e gestão

trabalho se concentre na incorporação da perspectiva de gênero no

financeira para enriquecer as realizações de vários programas dentro

nível dos projetos, em setores como água e saneamento, educação e

do Sistema das Nações Unidas e no setor financeiro.

infraestrutura, também apoia o avanço da agenda de gênero do CAF
nos países do Sul. É mestre em Gestão de Negócios Internacionais
pelo Centro de Estudos Econômicos e Comerciais da Espanha e bacharel
em Economia pela Universitat de Barcelona.

David
Thomas

Trabalhou no ONU-Habitat em inclusão social e direitos humanos.
Trabalhou para o governo australiano em política educacional e serviços
de proteção à criança, e foi consultor no setor privado. É mestre em
Relações Internacionais e bacharel em Psicologia pela Universidade
de Melbourne. É apaixonado pelo trabalho com grupos marginalizados
para melhorar a igualdade.

6

7

AS DESIGUALDADES DE GÊNERO NAS CIDADES

Sumário

AS DESIGUALDADES DE GÊNERO NAS CIDADES

P.18

ACESSIBILIDADE
DOS SERVIÇOS

P.40

ACESSIBILIDADE
POLÍTICA

P.54

ACESSIBILIDADE
ECONÔMICA

P.21

Leis discriminatórias,

P.42

Normas de gênero e insti-

P.60

Papéis de gênero, capital

estereótipos de gênero e

tuições baseadas no gênero

humano e discriminação

desenvolvimento urbano
P.43

Participação da comunidade

da posse

P.44

Participação política

P.28

Mobilidade

P.46

Acesso à informação

P.33

Estudo de caso —

P.48

Estudo de caso —

P.22

P.10
P.12
P.14

A moradia e a segurança

Introdução

Investir nas mulheres:

Aumento da represetação

a estratégia de uma cidade

das mulheres no setor

japonesa para impulsionar

público na Colômbia

P.64

Acesso a serviços financeiros

P.66

A brecha salarial

P.68

Educação

Vincular as autoridades
locais e nacionais

P.70

P.36

Estudo de caso —

Serviços básicos

Promover o envolvimento

e infraestrutura

ativo das mulheres na

Espaços públicos

Recomendações
P.80

Aos governos

O trabalho e as responsabilidades de cuidar da família

P.50
P.34

P.78

nacionais

a economia local
P.17

Participação na força de
trabalho e emprego

Resumo executivo
Glossário

P.62

P.82

sem remuneração
P.72

Estudo de caso —

governança local na Índia

Um centro de atendimento

por meio de quotas

único para as mulheres em

Aos governos
locais

P.90 Conclusões
P.92

Bibliografia

El Salvador: de atividaP.38

Estudo de caso —

Estudo de caso —

des de empoderamento

Auditorias da segurança

Enfrentar a lacuna nas

econômico a serviços para

das mulheres e aplicativos

estatísticas de gênero

sobreviventes da violência

de crowdsourcing

em Buenos Aires

de gênero

P.52

P.74

P.102 Agradecimentos

Estudo de caso —
A adoção de uma
certificação da igualdade
de gênero para empresas
na Costa Rica

P.76

Estudo de caso —
Políticas fiscais mais
redistributivas por meio da
preparação de orçamentos
sensíveis ao gênero
no México

IMG 1. Fonte: Oleksii, Hrecheniuk.
Ballerina doing splits in the air on
the square. 2019. Shutterstock.
Acesso 03/11/2020. Shutterstock.com

8

9

AS DESIGUALDADES DE GÊNERO NAS CIDADES

Resumo executivo
Nosso mundo contemporâneo está passando por uma rápida urbanização, que traz não apenas oportunidades de
desenvolvimento em escala, mas também desafios, como desigualdades socioeconômicas, exclusão e segregação. Homens e mulheres, meninos e meninas em diferentes contextos sociais e situações vivenciam as cidades
de maneiras muito distintas, e enfrentam vários desafios e necessidades a que as cidades precisam fazer face.
Mais especificamente, as consequências negativas da rápida urbanização provavelmente influenciarão as

IMG 2. Fonte: UN-Habitat. Women empowerment, 2019. Urban 20 White Paper

mulheres, sobretudo em termos de segurança e mobilidade adequada nas cidades, violência de gênero nos
espaços públicos, responsabilidades domésticas desproporcionais, divisão de trabalho por gênero, acesso
desigual a recursos e limitada participação pública.

Para melhorar o desenvolvimento sustentável de cidades
Este documento analisa em detalhe os desafios relacionados ao

inclusivas e coesas, é essencial integrar o gênero ao planeja-

gênero no planejamento urbano e governança, a partir de três

mento urbano, à regulamentação e à governança.

grandes perspectivas relacionadas à acessibilidade: acessibilidade
dos serviços, acessibilidade política e acessibilidade econômica.

A consecução da igualdade de gênero também é sustentada de forma clara pelos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável no ODS 5, pela Nova Agenda Urbana e por outros arcabouços internacionais, como a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra
as Mulheres e a Declaração e Plataforma de Ação de Pequim. Embora muitos acordos que visam

Em primeiro lugar, na ausência de um planejamento urbano sensível ao gênero, as mulheres podem ver seu

o desenvolvimento sejam adotados em nível nacional, muitas das ações previstas nesses instru-

acesso a serviços restrito pelo acesso limitado ao espaço e à moradia a preços acessíveis devido a restrições

mentos competem às autoridades locais que são os principais responsáveis por muitas das áreas

legais e culturais discriminatórias, ao aumento da carga de doença em função da falta de serviços básicos

delineadas neste documento. Portanto, os governos nacionais e locais devem realizar esforços

adequados e à mobilidade limitada em decorrência de problemas de segurança e do custo do transporte público.

conjuntos para reconhecer e responder às diferentes necessidades, preocupações e interesses

No tocante à acessibilidade política, existe uma série de barreiras e vulnerabilidades específicas que as mulheres

das mulheres, homens, meninas e meninos nos meios urbanos. É vital que as autoridades nacionais

nas cidades enfrentam na forma de discriminação baseada no gênero, que resulta em participação comunitária

deem autonomia às autoridades locais e concedam a elas recursos financeiros e poderes suficientes

e pública desiguais, e em acesso limitado à informação. A desigualdade de gênero também limita a partici-

para tomar decisões. De maneira análoga, as autoridades locais devem consultar as autoridades

pação das mulheres na economia e nos benefícios da interação urbana. Assim, a dimensão econômica do

nacionais para assegurar a prestação de serviços eficiente e eficaz e informá-las sobre os resultados

empoderamento das mulheres se refere ao acesso a recursos e oportunidades econômicas e à possibilidade

dos programas nacionais.

de elas realizarem todo o seu potencial no mercado de trabalho, seja como trabalhadoras assalariadas ou
como empreendedoras. Em suma, a urbanização de modo geral não oferece os mesmos benefícios às pessoas

Em suma, este documento examina os desafios relacionados ao gênero nas cidades e apresenta

de diferentes gêneros. Essas três dimensões foram selecionadas devido à sua importância, mas também para

recomendações práticas aos governos nacionais e locais sobre como integrar esse aspecto e

facilitar a análise e a identificação de intervenções específicas. Os autores estão conscientes de que muitos

alcançar a igualdade de gênero nas cidades por meio da regulamentação urbana, governança,

dos esforços para alcançar a igualdade de gênero nas cidades exigirão intervenções multisetoriais, bem como

políticas públicas e outras diretrizes.

a colaboração entre diferentes atores e níveis de governança.

IMG 3 (fundo). Fonte: ChameleonsEye. Silhouette of one young woman walks alone in a dark
tunnel. Violence against women concept. Shutterstock. Acesso 03/11/2020. Shutterstock.com
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Glossário
Análise de gênero:

Papéis de gênero

Um processo analítico sistemático usado para identificar, entender e descrever as diferenças de gênero e a

Atividades, tarefas e responsabilidades consideradas pela sociedade como “naturais” para mulheres ou homens.

pertinência dos papéis de gênero e da dinâmica de poder em um contexto específico.

Assédio sexual
Aproximações ou investidas de caráter sexual, solicitações de favores sexuais e outras condutas físicas ou
verbais de natureza sexual indesejadas.

Direitos iguais

Relações de gênero
Relações hierárquicas de poder entre mulheres e homens, que tendem a deixar as mulheres em desvantagem.

Sexo
Diferenças biológicas entre homens e mulheres.

Uma situação verdadeiramente igualitária em que mulheres e homens compartilham direitos econômicos,

Violência de gênero (VG)

políticos, civis, culturais e sociais iguais.

Qualquer ato ou ameaça de violência física, emocional, psicológica ou sexual que tenha por base normas de

Discriminação de gênero

gênero e relações de poder desiguais entre mulheres, meninas, homens e meninos.

O tratamento sistemático e desfavorável de indivíduos com base em seu gênero, que nega direitos, oportunidades ou recursos.

Discriminação
Qualquer diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, com o propósito ou efeito de impedir
ou impossibilitar o reconhecimento, o desfrute ou o exercício, por uma pessoa, dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos âmbitos político, econômico, social, cultural, civil ou em qualquer outro campo.

Empoderamento
O processo de obter acesso e desenvolver as próprias capacidades com vistas a participar ativamente na
definição da própria vida e da sua comunidade em termos econômicos, socioculturais, políticos e religiosos.

Equidade de gênero
Equivalência nos resultados na vida para mulheres e homens, reconhecendo suas diferentes necessidades e
interesses, o que pode exigir uma redistribuição justa de poder, recursos, oportunidades e responsabilidades.

Gênero
Os papéis, deveres e responsabilidades atribuídos cultural ou socialmente a mulheres, homens, meninas e meninos.

Hiato de gênero
As diferenças entre mulheres e homens no acesso e controle de recursos, refletidas, sobretudo, nas conquistas
e posturas políticas, intelectuais, culturais ou econômicas.

Igualdade de gênero
Igualdade no desfrute de direitos e acesso a oportunidades e resultados, inclusive o controle de recursos,
por mulheres, homens, meninas e meninos.
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13

AS DESIGUALDADES DE GÊNERO NAS CIDADES

AS DESIGUALDADES DE GÊNERO NAS CIDADES

A consecução da igualdade de gênero também é sustentada de forma
explícita pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no ODS 5 e

Introdução

por outros arcabouços internacionais, como a Convenção sobre a
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e
a Declaração e Plataforma de Ação de Pequim. Assim, os responsáveis
pelas políticas e os planejadores urbanos devem envidar esforços para
reconhecer as diferentes necessidades, preocupações e interesses das
mulheres, homens, meninas e meninos urbanos e responder adequadamente (ONU-Habitat, 2015).

A urbanização rápida e maciça é uma das tendências
proeminentes de nosso mundo contemporâneo.

A igualdade de gênero está no centro da
construção de uma sociedade inclusiva e

Estima-se que mais de 50% da população mundial esteja vivendo nas cidades,

coesa que apoie o desenvolvimento urbano

e esse número deve aumentar para 60% até 2030 (ONU-Habitat, 2016).
Embora a urbanização gere oportunidades para economias de escala

sustentável e estável.

eficientes em muitos níveis, isso não se traduz necessariamente em
qualidade de vida urbana igual e adequada para todos; antes, a urbanização
tem resultado em níveis acentuados de desigualdades socioeconômicas,
exclusão e segregação. Homens e mulheres, meninos e meninas vivenciam

As cidades, como polos de crescimento econômico e mudança social,

as cidades de maneiras muito diferentes devido a regras sociais, normas

podem se tornar incubadoras de transformações positivas e desenvol-

e culturas baseadas no gênero, ocorrências de discriminação sutil contra

vimento social sustentável. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável

as mulheres, um viés de gênero institucionalizado nos diversos órgãos

11, “Cidades e comunidades sustentáveis”, visa aumentar a “urbanização

das cidades e uma distribuição estrutural assimétrica de poder e recursos

inclusiva e sustentável e as capacidades para o planejamento e gestão

entre homens e mulheres. Ademais, o conceito de “mulheres” se refere

de assentamentos humanos participativos, integrados e sustentáveis em

a um grupo heterogêneo, em que circunstâncias sociais e pessoais, como

todos os países” (ODS 11, meta 11.3). O indicador 11.3.2 mede a partici-

ser velha ou jovem, ser mãe solteira ou pertencer a uma minoria étnica

pação da sociedade civil no planejamento e gestão urbana, abarcando

ou religiosa, moldam os desafios e as necessidades enfrentadas por elas

inclusive os grupos de mulheres, e a meta 11.7 promove o acesso

nas cidades de diversas maneiras. Da mesma forma, as pessoas cuja

universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes,

identidade de gênero não se enquadra no esquema binário masculino–

particularmente para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas

feminino ou que têm orientações sexuais diferentes também estão sujeitas

com deficiência.

a ter uma experiência diferenciada da urbanização, espaços públicos,
recursos urbanos e serviços municipais. As consequências negativas da

Além disso, a Nova Agenda Urbana, adotada no Equador em 2016 por

rápida urbanização provavelmente influenciam de forma desproporcional

todos os Estados Membros, delineia a visão para o desenvolvimento

as mulheres em diferentes situações e as pessoas de outros gêneros.

urbano até 2030. Um componente fundamental da Agenda é a declaração

Alguns dos desafios enfrentados pelas mulheres no meio urbano são: a falta

da visão, que contempla cidades que “alcancem a igualdade de gênero e

de segurança e mobilidade adequada nas cidades; a violência de gênero

empoderem todas as mulheres e meninas, assegurando uma participação

nos espaços públicos; responsabilidades domésticas desproporcionais

integral e efetiva, além de direitos iguais em todos os domínios e na

e a divisão de trabalho por gênero; acesso desigual à informação e

liderança em todos os níveis de tomada de decisão, e garantindo opor-

educação; e exclusão da participação política e socioeconômica.

tunidades de emprego digno e remuneração igual para trabalho igual,
ou trabalho de valor igual, para todas as mulheres, ao prevenindo e eliminar
todas as formas de discriminação, violência e assédio contra mulheres
e meninas nos espaços públicos e privados” (13.c). Essas agendas internaIMG 4. Fonte: Ciudad Mujer, 2019.

cionais priorizam claramente o empoderamento de mulheres e meninas

Woman Ciudad Mujer

nas cidades, e o potencial da urbanização como força transformadora
para alcançar a igualdade de gênero.
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Este documento examina os desafios relacionados a gênero nas cidades
em torno de três aspectos principais: desigualdades de gênero na
acessibilidade dos serviços; acessibilidade política; e acessibilidade
econômica, com estudos de caso em cada seção. Essas três dimensões
foram selecionadas devido à sua importância, mas também para facilitar
a análise e a identificação de intervenções específicas. Os autores
estão conscientes de que muitos dos esforços para alcançar a igualdade
de gênero nas cidades exigirão intervenções multisetoriais, bem
como a colaboração entre diferentes atores e níveis de governança.

AS DESIGUALDADES DE GÊNERO NAS CIDADES

Vincular as autoridades
locais e nacionais

Após a elaboração dos tópicos substantivos, este documento apresenta recomendações práticas aos governos nacionais e locais sobre
como integrar o gênero e alcançar a igualdade de gênero nas cidades,
por meio da regulamentação urbana, governança, políticas públicas
e outras diretrizes. A seção de recomendações também apresenta

Embora muitos acordos visando o desenvolvimento sejam feitos em nível

outros dois exemplos de melhores práticas sobre a preparação de

nacional, como os ODS e a Nova Agenda Urbana, muitas das ações

orçamentos sensíveis a gênero e um sistema de indicadores de gênero.

competem às autoridades locais. Assim, para alcançar a visão e os objetivos
estabelecidos por essas agendas internacionais, é vital localizar essas
ações e metas. As autoridades locais precisam cumprir um papel fundamental na consecução dos ODS, sobretudo as metas urbanas e o ODS 11.
Nas áreas urbanas, as autoridades locais são os principais responsáveis
por muitas das questões delineadas neste documento. Água e saneamento,
transportes, espaços públicos e planejamento do uso da terra, tudo isso
é gerido pelas autoridades locais. De maneira análoga, a participação da
comunidade no planejamento e gestão do meio urbano é responsabilidade,
principalmente, das autoridades locais. Nesse meio-tempo, o acesso
político mais amplo, a moradia e o acesso a financiamento, emprego e
educação de modo geral competem ao governo nacional. Não obstante,
é claro que as autoridades locais e nacionais devem trabalhar em estreita
cooperação para empoderar as mulheres nas cidades e melhorar a igualdade de gênero.
É vital, portanto, que as autoridades nacionais concedam às autoridades
locais recursos financeiros e poderes suficientes para tomar decisões.
As autoridades locais devem estar envolvidas na tomada de decisões em
nível nacional que tenha impacto sobre seu trabalho. Da mesma forma,
as autoridades locais devem assegurar a prestação de serviços eficiente
e eficaz e informar às nacionais sobre os resultados de seus programas.

IMG 5. Fonte: The Bull, Toro. Mother with her children. 2019. Shutterstock. Acesso 03/11/2020. Shutterstock.com
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ACESSIBILIDADE
DOS SERVIÇOS
Em comparação com as áreas rurais, as cidades podem promover
melhores oportunidades para mulheres e meninas, pois oferecem mais
opções para o desenvolvimento pessoal e econômico das mulheres.
Como as cidades tendem a ser mais abertas à mudança social, costuma-se
associar a urbanização a uma maior independência das mulheres, pois
elas são menos impactadas pelas normas culturais conservadoras e têm
mais oportunidades de desafiar os papéis e estereótipos tradicionais de
gênero. Contudo, as desigualdades de gênero persistem na maioria das
cidades devido às estruturas sociais patriarcais existentes e a políticas
urbanas que não reconhecem que as mulheres e os homens enfrentam
diferentes desafios no acesso, o que pode impedir que os contextos
urbanos promovam a igualdade de gênero e o crescimento inclusivo.
Na ausência de um planejamento urbano sensível ao gênero, o acesso das
mulheres às cidades — e às oportunidades que estas oferecem — pode ser
limitado por questões referentes ao acesso à terra e moradia a um custo
acessível, pelo aumento da carga de doença devido à falta de serviços
básicos adequados e pela mobilidade limitada em decorrência de problemas
de segurança e do custo do transporte público.

Por esse ponto de vista, a promoção de políticas urbanas e investimentos
direcionados que reconheçam e abordem os estereótipos de gênero
existentes e as necessidades específicas das mulheres é crucial para que
as mulheres sejam empoderadas e possam se beneficiar igualmente
da urbanização.

Além de garantir o acesso igual das mulheres às cidades, o planejamento
urbano sensível ao gênero beneficia todos os cidadãos, pois promove o
desenvolvimento de cidades inclusivas não apenas para mulheres e homens,
mas para todos ao longo do ciclo de vida humano.

IMG 6. Fonte: Ciudad Mujer, 2019.
Woman Cidade Mulher
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Leis discriminatórias,
estereótipos de gênero e
desenvolvimento urbano
Estruturas sociais patriarcais, como leis e políticas formais (por ex., sobre divórcio, sucessão e discriminação
salarial), assim como normas e posturas culturais (por ex., a ideia de que as mulheres são melhores no espaço
doméstico e que os homens devem ser o arrimo da família), dão aos homens mais recursos e reproduzem
estereótipos de gênero que permanecem presentes na maioria das cidades. A persistência dessas estruturas
impede que as mulheres tenham acesso à terra e, mais além, de ter uma voz política no desenvolvimento
urbano e de se sentirem empoderadas para exigir serviços específicos. Sem a representação das mulheres e de
pessoas de diversas origens no planejamento e gestão das cidades devido a normas culturais ou à suposição
de que o planejamento das cidades é uma “disciplina neutra”, a paisagem urbana é projetada de um modo que
reforça e agrava as desigualdades de gênero existentes e compromete o acesso das mulheres aos serviços urbanos.

A dominância masculina no planejamento urbano costuma levar a formas
urbanas que separam as áreas residenciais e comerciais e priorizam os
carros em detrimento do transporte público. De maneira análoga, a divisão
do trabalho por gênero e a existência da discriminação salarial tornam
mais difícil para as mulheres, sobretudo nos grupos mais vulneráveis,
conseguir alugar ou comprar uma casa em um local melhor ou ter acesso
a um automóvel.

Nesse contexto, o longo trajeto entre a casa e o trabalho, combinado com poucas opções de transporte
público, limita a mobilidade das mulheres, impedindo-as de ter acesso a diversos serviços e a certas
partes de suas cidades. Na ausência de creches e instituições de ensino para a primeira infância em locais
estratégicos e a um custo acessível, essas cidades também contribuem para a replicação de papéis de
IMG 7. Fonte: UN-Habitat, 2019.

gênero, como a suposição de que as mulheres precisam fazer mais tarefas domésticas do que os homens

Urban 20 White Paper

e têm que “escolher” entre sua carreira e a vida familiar.
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A moradia e a segurança da
posse

Portanto, reformar a legislação nacional e municipal para assegurar o direito
das mulheres à terra e à moradia é fundamental para garantir que tenham
acesso igual nas cidades. Conscientizar sobre os direitos das mulheres
também é crucial, uma vez que, em muitos casos, apesar da existência de
leis formais que promovem a igualdade de gênero com relação aos direitos
à terra e à posse conjunta no casamento, as mulheres ainda ficam atrás
dos homens no registro de escrituras devido à falta de informação.

Estudos mostram que a segurança da posse é importante
Os dados sobre os direitos das mulheres à terra são limitados, mas estudos
sugerem que a maioria das escrituras ainda é registrada no nome dos homens
(ONU-Habitat, 2013).

para promover o poder de negociação das mulheres dentro da
família, o que pode se traduzir na redução da exposição das

UNICEF estima que as mulheres representam apenas 25% dos

mulheres à violência de gênero, seja pela mudança de postura

proprietários de terras na América Latina, tanto em zonas rurais

dos homens (Amaral, 2017), seja pelo fato de elas poderem se sentir

como urbanas (Chant y McIlwaine 2015).

menos vulneráveis e mais inclinadas a deixar relacionamentos

Da mesma forma, as mulheres enfrentam discriminação para acessar e

abusivos e a violência doméstica ou intrafamiliar (Moser 2016).

garantir sua moradia devido a práticas culturais persistentes, à falta de
legislação que promova a titularidade conjunta e a existência de leis discriminatórias, especialmente sobre o processo sucessório, que impedem as
mulheres de ter direitos iguais e perpetuam práticas tradicionais no caso de
divórcio ou viuvez (Rakodi, 2015). Isso é particularmente relevante para as
mulheres que vivem no sul da Ásia, no Oriente Médio e no norte da África,
onde elas tendem a enfrentar restrições mais altas em relação a seus
direitos de propriedade e herança (Banco Mundial 2018).

Figura 1: Ativos administrados por mulheres, de acordo com a existência de restrições legais aos seus direitos
de propriedade, por região. Uma pontuação inferior a 100 representa pelo menos uma restrição legal aos direitos de propriedade das mulheres. Fonte: Banco de Dados de Mulheres, Empresas e Direito (BM 2018)

Ativos administrados por região - pontuação:
100
98.75
97.42

Europa e Ásia Central
Renda alta da OCDE
América Latina e Caribe

79.2
73.62

Leste Asiático e Pacífico
África Subsaariana
Sul da Ásia
Oriente Médio e Norte da África
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Além de proteger o direito das mulheres à moradia e contribuir para a

O local da moradia também afeta as mulheres de forma desproporcional. O uso misto do espaço torna mais

prevenção da violência de gênero, a segurança da posse também pode

fácil para as mulheres equilibrar o trabalho remunerado com suas responsabilidades domésticas (Taccoli e Satterwhite

promover o empoderamento econômico das mulheres e contribuir para

2013), pois ele tende a reduzir a distância entre a casa, o local de trabalho e os serviços públicos. Por outro

a redução da desigualdade de renda, pois, quando têm casa própria

lado, quando as cidades se expandem sem planejamento adequado, os domicílios pobres chefiados por mulheres

(ou alguma forma de posse segura) podem ter acesso mais fácil a emprés-

são os mais desfavorecidos, pois tendem a estar localizados em bairros precários, com acesso limitado a

timos bancários, o que, por sua vez, pode possibilitar até que desenvolvam

transporte público eficiente. Em Puebla, no México, por exemplo, mais de dois terços dos domicílios em

seus próprios negócios (BID, 2013). Como o trabalho doméstico é

unidades habitacionais de preço acessível localizadas a mais de 30 quilômetros da cidade são chefiados por

responsável por uma parcela significativa do emprego urbano feminino

mulheres. O trajeto diário entre a casa e o trabalho leva entre duas e três horas, o que limita suas opções de

em algumas cidades, sobretudo na Ásia, onde está estimado em 47,6%

desenvolvimento pessoal e econômico (Libertun de Duren, 2018). Além disso, essas mulheres costumam fazer

no Nepal, 40% no Paquistão e 31,7% na Índia (Chen e Sinha, 2016), segu-

longas viagens bem cedo ou já tarde, quando a frequência do transporte público é muito baixa, e isso aumenta

rança da posse — assim como a moradia projetada de forma adequada —

a exposição à violência sexual no trajeto diário.

impacta diretamente as mulheres para quem a casa também é seu
local de trabalho e afeta sua produtividade e a segurança da sua subsistência.

Cumpre notar também que, apesar da porcentagem crescente de famílias chefiadas por mulheres em todo
o mundo, as mulheres ainda encontram mais dificuldades do que os homens para ter acesso a crédito habitacional devido à discriminação, à desigualdade na remuneração salarial, e à participação desproporcional

Figura 2. Fonte: Chen e Sinha 2016.

das mulheres no setor informal no caso dos países em desenvolvimento, o que pode impedi-las de conseguir

Pessoas que trabalham em casa:

moradia em um bom local. Nos Estados Unidos, por exemplo, onde as mulheres ganham cerca de 76 centavos
para cada dólar ganho pelos homens, a diferença salarial entre homens e mulheres no tocante à capacidade
de comprar a casa própria pode chegar a 148,6% em Seattle, onde as mulheres só conseguem comprar o
equivalente a pouco mais de um terço das casas pelas quais os homens conseguem pagar (Estately 2018).
No caso das cidades da América Latina e do Caribe e da África Subsaariana, uma das principais barreiras

mulheres

homens

total

ao acesso das mulheres ao crédito é a sua participação desproporcional no setor informal em relação aos
homens, com a diferença entre a proporção de trabalhadoras e trabalhadores informais no setor urbano
nestas regiões estimada em 2,5% e 11,2%, respectivamente (OIT 2018).

Nepal

47,6%

21,6%

30%

Figura 3. Fonte: OIT 2018

Proporção de emprego informal no
total de empregos, por sexo e região
Paquistão

Índia

Bangladesh
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40%

31,7%

12,1%

1,5%

11%

5,9%

5,3%

15,2%

América Latina e Caribe

52.3
46.8
54.8
51.8

África Subsaariana
Masculino

Masculino excluindo agricultura
Feminino
Feminino excluindo agricultura

86.4
71.6
92.1
82.8

7,2%
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Muitos países já reconheceram essas questões e começaram
a promover subsídios à habitação destinados a famílias
chefiadas por mulheres. O Brasil, por exemplo, combinou, de
um lado, uma legislação progressiva nas esferas nacional
e municipal para proteger o direito das mulheres à moradia
e à terra e, de outro, o Minha Casa, Minha Vida, um programa
nacional de moradia social que prioriza famílias chefiadas por
mulheres de baixa renda e protege o direito das mulheres à
moradia no caso de divórcio (Lei Federal MPV 561/2012) .

IMG 8. Fonte: Brastock.
Woman inside her old and
simple house in a neighborhood
of Poções. Bahia (Brasil). Maio,
2019. Shutterstock. Acesso

IMG 9. Fonte: Casiano, Marcos. A poor young woman sitting out in front of home in the impoverished community of Planaltina.

03/11/2020. Shutterstock.com

Goiás, Brasil. Dezembro, 2018. Shutterstock. Acesso 03/11/2020. Shutterstock.com
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Mobilidade
Os padrões de deslocamento tendem a ser diferentes para as mulheres
e os homens. De modo geral, elas dependem mais do transporte público
e tendem a fazer mais viagens para diversas finalidades. A complexidade
dos padrões de deslocamento das mulheres está relacionada ao fato de
que elas tendem a fazer mais trabalho doméstico e cuidar das pessoas
de casa em comparação com os homens e, assim, precisam combinar o
trabalho diário com idas à escola, à creche, ao centro de saúde, às compras
(McGuckin e Nakamoto, 2005). A probabilidade de as mulheres se deslocarem para acompanhar outras pessoas da família, como crianças e idosos,
também é maior.

IMG 10. Fonte: Karavaev, Vlad. Peruvian woman in traditional boat floats on water street in Belen. Boats are only mode of
transport in a poor area of Iquitos, Peru. Abril, 2010. Shutterstock. Acesso 03/11/2020. Shutterstock.com

Ter uma criança pequena em casa aumenta o número
de deslocamentos que uma mulher faz, por exemplo:

+23%

LONDRES
Reino Unido
(BID 2015)

+13%

BUENOS AIRES
Argentina
(Ochoa et al 2014)

Como as mulheres tendem a ter menos acesso a automóveis por motivos culturais e socioeconômicos,
dependem mais do transporte público do que os homens. Na América Latina e Caribe, em média, mais de
50% dos usuários de transporte público são mulheres e, no caso da Argentina, as mulheres representam mais
de 60% dos usuários de transporte público na cidade de Buenos Aires (BID, 2017). Contudo, a maioria
dos sistemas de transporte público existentes na região não é projetada levando em consideração as
necessidades das mulheres (BID, 2015). Isso pode ser observado quando os ônibus e os caminhos para
pedestres não levam em consideração as necessidades específicas de cuidadores que viajam com carrinhos
de bebê (que tendem a ser mulheres), ou quando as paradas de ônibus não foram projetadas para evitar
longas caminhadas até centros comerciais e de emprego, que podem ser especialmente perigosas à noite
no caso de caminhos sem supervisão ou mal iluminados. A falta de serviços de transporte planejados de
acordo com as necessidades específicas de homens e mulheres se deve às normas culturais existentes
e aos estereótipos de gênero, que tradicionalmente associam as mulheres aos espaços domésticos e as
impedem de trabalhar no setor de transportes e de participar dos processos de tomada de decisões para
contribuir para a concepção de soluções melhores e, assim, melhorar sua mobilidade.
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IMG 11. Fonte: TonyV3112. Woman on bike in Shanghai (China).

IMG 12. Fonte: Drop of Light. Woman with a child in New York

2018. Shutterstock. Acesso 03/11/2020. Shutterstock.com

City subway (USA). 2016. Shutterstock. Acesso 03/11/2020.
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Além de reconhecer as diferenças entre homens e mulheres
quanto aos padrões de deslocamento, políticas de
mobilidade inclusivas precisam conter ações preventivas
contra a violência de gênero no transporte público, pois as
mulheres estão mais expostas ao assédio sexual do que os
homens, o que as impede de ter acesso igual à mobilidade.
Segundo uma pesquisa global (Gallup 2011), as mulheres em todo o mundo se sentem
menos seguras do que os homens caminhando sozinhas à noite:

mulheres

homens
Europa

Antiga União Soviética
Américas
Oriente Médio/África do Norte
Ásia
África Subsaariana

55%

Diferença

75%

43% 60%
50% 66%

-20
-17
-16

50% 64%
70% 77%

-14

54% 61%

-7

IMG 13. Fonte: BID. Bájale al Acoso. Iniciativa Quito (Ecuador). 2019

Assim como a falta de planejamento sensível ao gênero pode tornar um
deslocamento com crianças pequenas muito complicado para as mulheres,
ou a falta de sistemas de tarifas de transporte público acessíveis e integrados

-7

(que permitem aos usuários fazer várias viagens dentro de um período
determinado) pode tornar o transporte público mais caro para as mulheres
do que para os homens, as questões de segurança também restringem a

Na Cidade do México, mais de

65% das mulheres que usam o

transporte público já sofreram assédio sexual durante uma viagem
(BID 2015).
Uma pesquisa com meninas na Austrália constatou que

30%

delas limitam seus deslocamentos e evitam o transporte público após
escurecer se estiverem desacompanhadas (Plan 2016).
30

mobilidade das mulheres.
Tendo em vista esses desafios, a cidade de Quito, no Equador, vem
implementando um programa chamado “Bajále al Acoso” (Chega de
assédio), uma iniciativa que promove a prevenção do assédio sexual
no transporte público e melhora a resposta a casos de violência contra
as mulheres. A iniciativa abrange atividades de formação e conscientização com funcionários masculinos e femininos (como motoristas
de ônibus e trabalhadores de canteiros de obras) para conscientizar
e prevenir a violência de gênero no transporte público, bem como
a criação de um procedimento facilitado para as vítimas reportarem
incidentes de assédio sexual (por mensagens SMS) para a Polícia
Metropolitana (ONU Mulheres, 2017).
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Estudo de caso —
Investir nas mulheres
La estratégia de uma cidade japonesa para impulsionar a economia local
A cidade japonesa de Nagareyama, localizada a leste de Tóquio, tem
promovido a criação de uma cidade que favorece as famílias, onde homens
e mulheres podem equilibrar suas carreiras profissionais e obrigações
familiares como parte de uma estratégia de investimento para atrair
mais pessoas em idade ativa e ajudar a impulsionar a economia local
(BID, 2018). A estratégia previa a elaboração de uma pesquisa para
identificar necessidades e prioridades específicas das mulheres trabalhadoras, que foi usada para embasar a formulação de políticas públicas.
Como a pesquisa mostrou que as mulheres locais priorizavam uma

JAPÃO

combinação de acesso conveniente a transporte público e facilidade
de acesso ao trabalho com espaços públicos e verdes organizados para
a criação de filhos (BID, 2018), o governo municipal fez intervenções
direcionadas para criar serviços para o transporte de crianças ao lado

IMG 14 & IMG 15. Fonte: Nagareyama’s Train Station Children Drop-off (Japão). 2018.

da estação de trem da cidade, o que permite que, antes de chegarem
ao trabalho, os pais deixem seus filhos em um local seguro, de onde são
levados pelos professores a creches e pré-escolas. Esse serviço é conveniente para as mães que trabalham porque a maioria das mulheres
precisa se deslocar até Tóquio para trabalhar e muitas crianças ficariam
em creches localizadas em distritos diferentes, o que obrigaria um dos
pais a fazer algumas paradas a mais no deslocamento diário para o
trabalho. A cidade também promoveu a criação de espaços públicos
com instalações recreativas para crianças de diferentes idades, um
programa de empreendedorismo concebido especificamente para mulheres
e a concessão de subsídios aos moradores dispostos a abrir seus
próprios negócios em propriedades comerciais vagas na cidade. Para o
prefeito de Nagareyama, Yoshiharu Izaki, as intervenções são uma estratégia para “tornar a cidade mais atraente e melhorar a gestão fiscal”
e ajudaram a aumentar o número de famílias que se mudaram para a
cidade e o número de filhos por família.
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Serviços básicos
e infraestrutura

IMG 16. Fonte: Wheaton, Ashley.
Children stand beside the main drain
of Malgudam community, India.
Each morning, many children from the
community come to the drain together
to defecate and urinate. Abril, 2019.
SuSanA Secretariat

Muitas famílias, sobretudo aquelas em assentamentos informais denO acesso limitado a serviços e infraestrutura básicos impacta de forma

samente ocupados, tampouco têm acesso a saneamento básico, e

desproporcional as mulheres. Apenas três de cada cinco pessoas que

estima-se que apenas um quarto da população urbana tenha acesso a

vivem em áreas urbanas no mundo têm acesso a água potável em casa

instalações de saneamento melhoradas no local (UNICEF/OMS, 2017).

(UNICEF/OMS 2017).

Essa limitação também representa um ônus extra para as mulheres,
que enfrentam maiores riscos de agressão sexual quando usam
instalações sanitárias localizadas fora de suas casas durante a noite.

Las mulheres e meninas são responsáveis pela coleta de água em

80% dos domicílios sem acesso a água.

Como estratégia de enfrentamento, as mulheres esperam longas
horas para evitar o uso de instalações sanitárias após o anoitecer,
o que aumenta o estresse psicológico relacionado ao saneamento e o

(ONU-Mulheres, 2018)

risco de infecções do trato reprodutivo (Sahoo et al., 2015). Um estudo
na África do Sul mostrou como um investimento na construção de
instalações sanitárias internas no município de Khayelitsha reduziria a
agressão sexual contra as mulheres e proporcionaria retornos econômicos, beneficiando toda a comunidade (Gonsalves et al., 2015).

Além de essa ser uma tarefa demorada e que exige esforço físico, em
muitos assentamentos informais as famílias dependem da água suprida

As necessidades de saneamento específicas do sexo feminino também

por fornecedores de água informais e não regulamentados, o que

foram reconhecidas pelo ODS 6, na meta 6.2 (“até 2030, alcançar

aumenta os custos e os riscos de comprar água contaminada. Uma vez

acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos

que as mulheres costumam ser responsáveis por tomar conta dos demais

e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as

no lar devido a papéis de gênero pré-estabelecidos, o ônus de cuidar

necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vul-

de crianças doentes devido a doenças transmitidas pela água recai sobre

nerabilidade”). Reconhecendo a importância e os benefícios de

elas (Bapat e Agarwal, 2003), o que limita suas opções de desenvolvi-

garantir o acesso universal a serviços básicos, sobretudo o saneamento,

mento pessoal e econômico.

em 2014 o governo indiano criou uma campanha nacional chamada
“Missão Swachh Bharat” para conscientizar e oferecer incentivos

O acesso limitado dos domicílios a energia limpa e de custo acessível e,

financeiros aos domicílios onde fossem construídas instalações

em especial, a falta de eletricidade, também são sentidos desproporcional-

sanitárias internas.

mente pelas mulheres, que tendem a passar mais tempo do que os homens
cozinhando para a família devido a papéis de gênero pré-estabelecidos.
Assim, elas são mais vulneráveis à poluição do ar no interior da casa e a

IMG 17. Fonte: Nishasharma. woman cooking food in traditional way in rural area

problemas de saúde causados por fontes inadequadas de energia, como

of India. 2019. Shutterstock. Acesso 03/11/2020. Shutterstock.com

fogões a lenha. Isso também representa uma sobrecarga de tempo para as
mulheres, já que elas precisam gastar mais tempo comprando combustível

IMG 18 (background). Fonte: Mateev, Ivan. Middle aged burmese woman

e cozinhando com mais frequência devido ao acesso limitado a refrigeração

collecting water in a buckets from a dirty pond. For a dozens of people this pond,

(ONU-Habitat, 2013).

filled by the rains is the only source of water. Bagan (Myanmar). Febrero 26, 2011.
Shutterstock. Acesso 03/11/2020. Shutterstock.com
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Espaços públicos
Como consequência da divisão de trabalho por gênero, o setor de construção e planejamento tem sido dominado pelos homens, enquanto as
mulheres têm sido associadas tradicionalmente a espaços privados
(ambientes domésticos). Isso se reflete na prevalência de espaços
públicos sem áreas recreativas adequadas onde crianças de diferentes
idades possam brincar com supervisão limitada, na falta de instalações
sanitárias públicas separadas por sexo em mercados públicos e na
ausência de iluminação adequada em muitos parques públicos; tudo
isso afeta negativamente a segurança de mulheres e crianças nos espaços
públicos. Esse quadro também se reproduziu em muitos projetos
habitacionais que não contêm espaços públicos adequados nem áreas
IMG 19. Fonte: Mastellaro, Catarina. 2019

comuns que poderiam promover a interação social das mulheres e sua
inclusão na esfera pública.
Além de limitar o acesso das mulheres aos assuntos públicos, a ausência
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no desenho urbano para tornar as cidades mais seguras para as mulheres,
as intervenções precisam prever campanhas de sensibilização e conscientização direcionadas a grupos específicos de homens, como motoristas
de ônibus e micro-ônibus, sobre seu papel para acabar com o assédio.

Envolver as mulheres e meninas nas discussões e decisões sobre
o desenho de espaços públicos em suas cidades é fundamental
para promover espaços seguros e inclusivos que respondam às
necessidades de todos os cidadãos. Os habitantes podem fornecer
informações valiosas às autoridades sobre o que não está
funcionando e o que está limitando seus deslocamentos dentro
da cidade, o que deveria embasar o planejamento de intervenções
urbanas e políticas públicas.

de espaços públicos seguros e adequados para as mulheres aumenta o
risco e a exposição à violência de gênero e, em especial, ao assédio sexual.
Os locais urbanos típicos que causam medo e insegurança nas mulheres

Com base na experiência de suas moradoras, a cidade de Viena, Áustria,

são as áreas escuras, os parques públicos isolados, as ruas vazias e mal

tem incorporado a igualdade de gênero ao planejamento urbano desde

iluminadas, os estacionamentos subterrâneos e as passagens para

o início de 1992, quando foi criada uma repartição municipal para

pedestres. A falta de instalações de saneamento adequadas e apropriadas

coordenar os assuntos ligados à mulher, com o intuito de considerar as

culturalmente nos espaços públicos também aumenta o risco para as

diversas necessidades de homens e mulheres em todos os aspectos

mulheres de agressão sexual e de exposição a doenças, que é sentido

das políticas urbanas. Para apoiar os gestores urbanos e dotá-los de

de forma desproporcional pelas mulheres que trabalham como vende-

conhecimentos práticos, a cidade publicou um manual sobre incorporação

doras ambulantes.

da perspectiva de gênero ao planejamento e desenvolvimento urbano,
concebido para informar o planejamento e desenho do uso da terra,

Como as mulheres tendem a sofrer assédio sexual em locais públicos

contendo exemplos de espaços públicos sensíveis ao gênero, com

com mais frequência que os homens — 92% das mulheres em Rabat,

iluminação adequada e instalações sanitárias e recreativas, além de

Marrocos, e 68% das mulheres em Quito, Equador, já sofreram assédio

projetos de moradia e mobilidade.

sexual em espaços públicos (ONU Mulheres, 2017) o desenho urbano
e as intervenções que reduzem a vulnerabilidade ao crime e ao assédio
nos espaços públicos passam a ser uma questão bastante pertinente ao
acesso igualitário das mulheres nas cidades. Isso abrange promover
a acessibilidade e os “olhos sociais” em espaços públicos, o que significa
que essas áreas devem ser visíveis das ruas e janelas mais próximas.
IMG 20. Fonte: Mastellaro, Catarina. 2019

O ODS 11, na sua meta 11.7, também reconhece a necessidade de promover
espaços públicos seguros para as mulheres (“Até 2030, proporcionar

36

o acesso universal a espaços públicos, seguros, inclusivos acessíveis e

IMG 21 e IMG 22. Fonte: Hawelka, Daniel. Seestadt. 2019. Acesso 03/11/2020.

verdes, particularmente para mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas

https://www.theguardian.com/cities/2019/may/14/city-with-a-female-face-how-

com deficiência.”). Em alguns contextos, além de promover mudanças

modern-vienna-was-shaped-by-women
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Estudo de caso — Auditorias
da segurança das mulheres e
apps de crowdsourcing
As auditorias da segurança das mulheres são caminhadas exploratórias lideradas por mulheres e meninas
com base em uma metodologia elaborada inicialmente em 1989, no Canadá, pelo Comitê Metropolitano de
Toronto para a Violência pública contra Mulheres e Crianças (METRAC, na sigla em inglês). O intuito era
mapear e avaliar a segurança dos espaços públicos existentes do ponto de vista das mulheres e meninas
e prevenir a violência contra elas na cidade com o apoio da comunidade local. Essas caminhadas buscam
identificar elementos dos espaços públicos que poderiam ajudar a criar uma sensação de segurança ou
de vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, promover uma discussão sobre a violência de gênero e possíveis
intervenções para preveni-la. Muitos países adaptaram essa metodologia desde seu lançamento, e um caso
bem documentado vem da Índia (Jagori, 2010). Com o avanço dos smartphones e dos dados obtidos por
meio de crowdsourcing, muitas cidades começaram a usar aplicativos on-line para gerar dados georreferenciados sobre os resultados dessas auditorias, como o SafetiPin, que consiste em uma plataforma
colaborativa em que os usuários podem compartilhar informações facilmente sobre sua percepção da
segurança em uma determinada área. Normalmente, uma combinação de nove parâmetros de segurança
é avaliada durante as “Caminhadas para a Segurança da Mulher”: iluminação, abertura, visibilidade,
adensamento de pessoas, segurança, caminhos, disponibilidade de transporte público, diversidade de
gênero e sensação.
As auditorias da segurança das mulheres também podem ser uma ferramenta poderosa para coletar recomendações de mulheres e meninas dos locais para servir de base para as intervenções públicas, como os
programas de requalificação urbana. Em São Paulo, Brasil, por exemplo, essas auditorias identificaram que
muitas mulheres desaprovam totens de propaganda em pontos de ônibus, pois eles podem impedir que elas
sejam vistas no caso de uma agressão ou impedi-las de ver quem está atrás deles (Sampapé, 2018).

IMG 24. Fonte: BID.
Woman’s Safety Audits. 2019
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POLÍTICA
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São duas as causas fundamentais que impedem a acessibilidade política
das mulheres. De um lado, os valores patriarcais internalizados nas normas
e padrões tradicionais de gênero levam à discriminação baseada no gênero
e tendem a confinar as mulheres à esfera privada e impedi-las de participar
da esfera pública. De outro, esses valores e normas também são institucionalizados em estruturas sociais que geralmente se manifestam na forma da
pobreza baseada no gênero, trabalho de cuidado não remunerado, controle

O acesso aos espaços públicos, a governança e a participação significativa
são cruciais para o desenvolvimento de uma urbanização sustentável e
inclusiva. Assentamentos humanos e cidades estão se tornando espaços
cada vez mais importantes para desafiar a desigualdade de gênero.
O rápido aumento da urbanização mundial desafia os governos nacionais
e locais a desenvolver cidades compactas, inclusivas, conectadas e integradas. Zelar pela igualdade entre os gêneros na acessibilidade política
é necessário para o planejamento e governança urbanos sustentáveis e
inclusivos. Quando a igualdade de gênero não é efetivamente integrada ao

limitado das mulheres sobre bens, menos oportunidades, menos reconhecimento na participação pública e nas decisões, e barreiras à informação,
educação, emprego, moradia e serviços básicos. Para combater isso,
a participação significativa é crucial, assim como a inclusão em termos de
governança e o acesso igual à informação e à vida pública.

planejamento urbano, à legislação nem ao desenvolvimento econômico,
a inclusão na cidade é prejudicada. A falta de acessibilidade política com
igualdade de gênero impede o êxito da integração das mulheres, meninas
e comunidades LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais ou
Transgêneros) na vida econômica, social, política e cultural das cidades.
Isso pode gerar impactos negativos consideráveis de diversas maneiras,
como a diminuição da prosperidade econômica. Diferentes gêneros vivenciam a urbanização de maneira diferente e, nesse sentido, se beneficiam
diferentemente das oportunidades disponíveis nas áreas urbanas. Em muitas
cidades em desenvolvimento, tanto mulheres quanto meninas de modo
geral se beneficiam menos da urbanização do que seus pares masculinos.

IMG 25. Fonte: Quintanilla.
Green silhouette of couple of two
women holding hand in pedestrian
traffic light, public symbol lesbian
nd gay friendly, in Madrid city streets.
Espanha. 2019. Shutterstock. Acesso
03/11/2020. Shutterstock.com
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Normas de gênero e
instituições baseadas
no gênero

AS DESIGUALDADES DE GÊNERO NAS CIDADES

Participação
da comunidade
A participação significativa de todos os habitantes e partes interessadas
pertinentes nos processos de tomada de decisão é fundamental para a
construção de cidades socialmente coesas e inclusivas, promovendo

O patriarcado e os valores dominados pelos homens estão entranhados nas normas de gênero em muitas

o envolvimento cívico e criando uma sensação de pertencimento e pro-

sociedades em que as mulheres costumam ser consideradas inferiores na vida pública e menos capazes nos

priedade entre seus habitantes. A participação plena e igualitária de

campos profissionais. Além disso, elas convivem com a expectativa de serem submissas e gentis e de

mulheres e meninas não apenas assegura que suas vozes, perspectivas

assumirem a maior parte do cuidado da casa e da família. De um ponto de vista histórico, as mulheres tradi-

e necessidades embasem as políticas e ações no planejamento, gestão

cionalmente são confinadas às esferas privadas, onde seu trabalho doméstico era tratado como inferior,

e governança urbanos, mas também oferece a elas uma maneira de

enquanto os homens de modo geral dominavam as esferas públicas e a vida pública, que aparentam ser

eivindicar e usufruir seus direitos humanos (ONU Mulheres, 2017). Como

mais proeminentes e valorizadas. Esses traços culturais limitam as mulheres no tocante à plena participação

tal, uma abordagem baseada na participação significativa que assegure

pública e à autorrealização. Essa dinâmica de gênero não se manifesta apenas no nível individual, mas é

a paridade de gênero ajuda a alcançar a igualdade de gênero e o empo-

institucionalizada nas vidas urbanas. É menor a probabilidade de a sociedade reconhecer a competência

deramento das mulheres nas vidas urbanas. A paridade de gênero e a

profissional das mulheres e aquelas que não “cuidam bem” de suas famílias são vistas com maus olhos.

IMG 26. Fonte: Zulian, Julia.

participação significativa das mulheres também são defendidas em muitos

Essa sobrecarga de duas camadas contribui para situações como a divisão de trabalho por gênero nas

Indigenous people at Aty Guasu

arcabouços normativos internacionais, como os Objetivos de Desenvol-

cidades, a dinâmica no trabalho enviesada pelo gênero e os pontos além dos quais as mulheres não

Assembly, a Guarani-Kaiowá woman

vimento Sustentável (ODS 5, meta 5.5: “Garantir a participação plena

conseguem avançar.

encounter. Raised money with

e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança

sales goes to help them fund new

em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica

meetings and events. Mato Grosso

e pública.”), a Nova Agenda Urbana (“Visamos cidades e assentamentos

As cidades são importantes portadoras

do Sul (Brasil). September 18, 2018.

humanos que alcancem a igualdade de gênero e empoderem todas as

Shutterstock. Acesso 03/11/2020.

mulheres e meninas ao assegurar participação plena e efetiva das

de cultura e catalisadoras de mudança.

Shutterstock.com

mulheres e direitos iguais em todos os campos e a liderança em todos
os níveis de tomada de decisões, …”), a Convenção sobre a Eliminação
de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e a Declaração
e Plataforma de Ação de Pequim.

Por um lado, são a arena onde a cultura e a tradição são produzidas e reproduzidas; por outro lado, a Nova
Agenda Urbana reconhece a cultura como um recurso de enriquecimento fundamental para a humanidade e
para o desenvolvimento urbano sustentável em termos de coesão social e desenvolvimento econômico.
A governança urbana sensível ao gênero gera oportunidades para as mulheres serem ouvidas e consideradas
no nível macro. A dinâmica das cidades também pode ser aproveitada para aprimorar a integração e a comunicação entre as mulheres e as organizações de mulheres, em termos de intercâmbio de informações,
participação nos assuntos públicos e capacitação. Isso ajudará a mudar a condição coletiva das mulheres
na sociedade, o que, por sua vez, tem potencial para mudar a percepção das mulheres e das relações de
gênero nas cidades.

IMG 27. Fonte: Master1305.
Destroying gender stereotypes.
Female builder in orange helmet
standing against industrial
background. Safety specialist,
engineer, occupation, businesswoman,
job concept. Woman in the male
profession. 2019 Shutterstock. Acesso
03/11/2020. Shutterstock.com
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23,7%

Figura 2.

Proporção de cadeiras
detidas por mulheres nos
parlamentos nacionais (%):

Participação política

2017
2016
2015
2014

A falta de participação significativa na tomada de decisões também se

2013

reflete no número de mulheres eleitas para cargos de liderança.

2012

17,9%

Em todo o mundo, as mulheres detinham 23,7%
dos assentos nos parlamentos nacionais em

2011

2009

2017, frente a 11,7% em 1997 (Banco Mundial, 2017).
Embora isso represente um aumento signi-

2010

2008
2007

ficativo, as mulheres ainda perfazem menos
de um quarto dos parlamentares.

2006
2005

Esses baixos níveis de representação feminina nos cargos públicos de liderança precisam ser abordados
para que os governos sejam verdadeiramente representativos do povo e para promover perspectivas e
prioridades diferentes nas políticas públicas. Se os governos forem predominantemente masculinos, as

2004

políticas naturalmente refletirão mais as necessidades e prioridades dos homens e se concentrarão nelas.
Além disso, promover a liderança pelas mulheres também aborda questões relacionadas aos papéis tradi-

2002

2003

cionais de gênero e empodera as jovens e as mulheres. O status mais baixo das mulheres, questões como
a discriminação contra as mulheres, o poder desigual e a alocação de recursos entre mulheres e homens,

2000

2001

e a desvalorização sociocultural das mulheres limitam a participação igualitária e plena das mulheres na
governança urbana. (ONU-Habitat, 2015).

1999

Alcançar uma participação significativa e com equilíbrio de gênero significa incorporar e empoderar homens

1998

e mulheres para que tenham controle sobre os processos de tomada de decisão em todos os níveis e em

No nível local, as mulheres respondem por
1997

11,7%

todas as fases. A Nova Agenda Urbana promove abordagens participativas sensíveis ao gênero em todos
os estágios dos processos de políticas e planejamento urbanos e territoriais, desde a conceituação até a

menos de 10% dos prefeitos e, das 300

concepção, preparação do orçamento, implementação, avaliação e revisão. A abordagem participativa

maiores cidades do mundo, apenas 25 têm

e a sociedade civil, o que envolve consultas inclusivas e completas abertas a todos, transparência no in-

prefeitas (City Mayors, 2017).

plena e igualitária está enraizada em novas formas de parceria direta entre governos em todos os níveis
tercâmbio de conhecimentos e informações com homens e mulheres, coleta de dados desagregados por
gênero e registros sobre a natureza da participação em todos os tipos de ações de monitoramento e
avaliação, assim como mecanismos e plataformas permanentes de base ampla e com boa dotação de recursos para a cooperação. Além disso, também é importante oferecer atividades de formação e capacitação
para as mulheres, de maneira a apoiar sua participação política significativa, uma vez que em muitas sociedades a probabilidade é de que as mulheres tenham acesso mais restrito à educação e aos recursos.
Outras ações que ajudam a ampliar a participação das mulheres na governança urbana são as redes de
mulheres, em que, coletivamente, elas podem analisar problemas, formular soluções e embasar políticas.
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Acesso à
informação

IMG 29. Fonte: Katz, A. Hundreds of
thousands gathered to rally & march to
commemorate the one year Women’s
March. New York City (USA). 2018
Shutterstock. Acesso 03/11/2020.
Shutterstock.com

O acesso adequado à informação, conhecimento e educação cumpre
um papel transformador em termos do empoderamento das mulheres.

Por um lado, a pobreza urbana afeta desproporcionalmente as mulheres

Esse acesso estabelece a base para a participação pública das mulheres,

e, em consequência, restringe seus recursos para proporcionar uma

desenvolve a capacidade de envolvimento econômico, melhora a

educação adequada, o que contribui ainda mais para a divisão de trabalho

empregabilidade das mulheres e, por extensão, ajuda a combater a

por gênero e para a lacuna de conhecimento e informação entre homens

pobreza baseada no gênero nas cidades. Assim, ele é uma parte fun-

e mulheres. Por outro lado, a urbanização muitas vezes é acompanhada

damental da construção de cidades coesas, inclusivas e sustentáveis,

por fluxos de informação maiores e mais flexíveis e pela proliferação de

onde homens e mulheres estão igualmente envolvidos na vida pública,

tecnologias da comunicação que criam oportunidades para melhorar o

de maneira autossustentada e determinada. O acesso igualitário à

acesso à informação e à educação. Assim, as cidades podem ser catali-

informação, tecnologias de comunicação e educação foi destacado

sadoras da igualdade de gênero e do empoderamento das mulheres ao

tanto nos ODS (ODS 5, meta 5.B: “Aumentar o uso de tecnologias de

IMG 30. Fonte: Meunierd. School girls

implementar políticas e ações nas áreas da informação e educação que

base, em particular as tecnologias de informação e comunicação, para

posing for portrait. One-third of girls in

promovam a igualdade de acesso à informação para homens e mulheres,

promover o empoderamento das mulheres.”), como na Nova Agenda

rural Peru never finish primary school.

capacitem as mulheres em termos das tecnologias da informação e co-

Urbana (“Nós nos comprometemos a promover o acesso equitativo e

Novembro 25, 2010. Cusco (Peru).

municação, aumentem as oportunidades de educação para as mulheres

a um custo razoável a infraestruturas físicas e sociais básicas e susten-

Shutterstock. Acesso 03/11/2020.

e assegurem que as mulheres e meninas aprendam e se sintam seguras

táveis para todos, sem discriminação, incluindo… a educação, a cultura

Shutterstock.com

nas escolas, ajudando a desconstruir papéis normativos baseados no gênero.

IMG 28. Fonte: Linch, Alex. Shadow of

e as tecnologias da informação e comunicação. Também nos compro-

a mother and daughter walking hand

metemos a assegurar que esses serviços sejam sensíveis aos direitos

in hand, on city sidewalk from above.

e necessidades das mulheres, …”).

2019 Shutterstock. Acesso 03/11/2020.

Ainda existem grandes diferenças entre os gêneros no acesso
à informação e educação. O Instituto de Estatísticas da UNESCO
revelou alguns números impactantes: mais meninas do que
meninos continuam fora da escola. 16 milhões de meninas
nunca vão se sentar em um banco escolar, e as mulheres
representam dois terços dos 750 milhões de adultos sem a
alfabetização básica (UNESCO, 2018). A urbanização gera desafios
e oportunidades para o acesso igualitário à informação e
educação para os homens e as mulheres.
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Estudo de caso — Aumento
da representação das
mulheres no setor público na
Colômbia
A Colômbia levou a cabo uma série de ações positivas para assegurar
que as mulheres sejam representadas de maneira justa no governo.
Existem duas leis fundamentais que garantem a representação das
mulheres tanto como ocupantes de cargos eletivos como servidoras
públicas. A Lei 581, de 2000, estabelece que as mulheres devem ocupar
pelo menos 30% dos cargos de alto escalão responsáveis pelas decisões
na administração pública. Já a Lei 1475, de 2011, estabelece que pelo
menos 30% dos candidatos incluídos pelos partidos políticos nas
cédulas eleitorais devem ser mulheres (PNUD, 2012). Embora essas
salvaguardas legais sejam um forte exemplo de ação afirmativa para
assegurar a igualdade da voz das mulheres no governo, sua implementação tem se mostrado um desafio: no nível nacional, essa cota é
cumprida, mas há grandes variações entre os ministérios e órgãos,
e as mulheres são especialmente mal representadas nos cargos diretivos.
No entanto, parece que não são impostas sanções aos ministérios que
repetidamente deixam de cumprir a cota (PNUD, 2012). Embora as cotas
sejam um instrumento importante para promover a participação feminina na política e nos cargos de liderança na administração pública,

COLOMBIA

muitas organizações também destacaram a necessidade de iniciativas
que reduzam outras barreiras enfrentadas pelas mulheres para acessar
o domínio político. Essas incluem, por exemplo, aumentar o acesso das
mulheres ao financiamento durante suas campanhas e fortalecer redes
profissionais que podem promover o aumento da participação das
mulheres como candidatas, bem como tomadoras de decisões.

IMG 31. Fonte: Sabo, Ivan. The National Capitol situated in Plaza de Bolivar, a historic square in the heart of Bogota. Colombia.
2014. Shutterstock. Acesso 03/11/2020. Shutterstock.com
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IMG 33. Fonte: Arindambanerjee. A woman Delhi police constable
keeping a close eye on the BJP supporters during a rally. Maio
2014. Nova Delhi. India. Shutterstock. Acesso 03/11/2020.

Estudo de caso — Promover
o envolvimento ativo das
mulheres na governança local
na Índia por meio de cotas
A Índia promulgou o 73º e o 74º Atos de Emenda à Constituição em 1992,
que apoiaram a representação de grupos de pessoas e comunidades

O impacto desses Atos se manifesta no longo prazo: a Índia vem testemunhando o papel singular das mulheres e suas contribuições na governança urbana. As mulheres em posições de governança cumprem um
papel importante como catalisadoras das causas de desenvolvimento
social, sobretudo as voltadas para as mulheres e crianças, que abrangem:

1

Facilitar o acesso das mulheres e oferecer-lhes maneiras de
manifestar suas preocupações sobre questões sensíveis ao gênero, como o estupro, o abuso sexual e a violência de gênero;

2

promover uma melhor mobilização das mulheres locais para
que participem de atividades construtivas;

3

construir estruturas de apoio que permitam a implementação
de programas de desenvolvimento municipal que levem em
consideração questões de gênero e relativas às crianças,
além de outros aspectos e grupos sensíveis a vulnerabilidades;

4

supervisionar a implementação de projetos de desenvolvimento,
sobretudo os relacionados às mulheres;

5

facilitar a constituição de comitês de mulheres nos
governos locais e

6

facilitar os movimentos de massa contra a discriminação e
a luta para aumentar a igualdade de gênero.

sub-representados ou não representados, como as mulheres, nos governos
urbanos e locais. Esses Atos, que visam garantir o envolvimento ativo
das mulheres na governança, estipulam a reserva obrigatória para as
mulheres de um terço dos assentos de todos os níveis em todos os
panchayats (conselhos de aldeia, Artigo 243D) e estabelecem as bases
para o surgimento, de baixo para cima, de fortes lideranças femininas.
Desde a sua instituição nas Corporações Municipais de Mumbai, essas
reservas de cotas femininas aumentaram quase 10 vezes; no estado de
Andhra Pradesh, o número de mulheres conselheiras/membros de uma
corporação subiu para mais de mil após a aprovação do 74º Ato, o que
significa quatro ou cinco vezes o número anterior. A Segunda Comissão

INDIA

de Reforma Administrativa indicou que as mulheres eleitas para panchayats
e municípios na Índia tiveram um desempenho louvável.

IMG 32. Fonte: Talukdar, David.

IMG 34. Fonte: Bidouze, Stephane.

Women voter shows her voter ID card

Women voter shows her voter ID card

while standing in a queue at a polling

while standing in a queue at a polling

station during the 2nd phase of the

station during the 2nd phase of the

panchayat elections in Barpeta, Assam

panchayat elections in Barpeta. Assam,

(India). Dezembro, 2018. Shutterstock.

India. Dezembro, 2018. Shutterstock.

Acesso 03/11/2020. Shutterstock.com

Acesso 03/11/2020. Shutterstock.com
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Estudo de caso — Enfrentar
a lacuna nas estatísticas de
gênero em Buenos Aires
O Sistema de Indicadores de Gênero, lançado no início de março de 2018
pelo Governo de Buenos Aires, oferece ao público uma visão abrangente
das estatísticas da paridade e de gênero na capital argentina. O sistema se
baseia na ideia de que, para ter êxito na implementação de uma reforma,
primeiro é necessário entender as realidades da situação. Nesse sentido,
o sistema visa fechar a lacuna estatística por meio da publicação de
informações sociodemográficas, econômicas e políticas sobre o gênero
em um formato aberto e que permita que elas sejam baixadas da Internet
para consulta.
As informações são organizadas de acordo com a estrutura conceitual
da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (CEPAL), que
as divide em três dimensões. A Dimensão da Autonomia para a Tomada
de Decisões abrange variáveis relativas à participação das mulheres em
diversas esferas da vida pública em Buenos Aires. Entre essas esferas,

ARGENTINA

destacam-se os poderes executivo, legislativo e judiciário da cidade, além
das repartições locais em cada bairro. A Dimensão da Autonomia Econômica
abarca vários indicadores sobre o trabalho remunerado e não remunerado.
Esses dados são coletados da Pesquisa Anual de Moradia, da Pesquisa
sobre Indicadores do Trabalho e da Pesquisa sobre o Uso do Tempo. Já a
Dimensão da Autonomia Física coleta dados sobre a violência de gênero,
o acesso à saúde, a saúde sexual e reprodutiva e o uso seguro dos espaços
públicos. O que diferencia esse sistema é o uso de dados gerenciais,
coletados dos registros dos cidadãos sobre o uso de serviços oferecidos
pela administração da cidade, como centros esportivos e de saúde.
A capacidade de recorrer a dados pertinentes sobre gênero aumenta
a qualidade da discussão pública e dá aos jornalistas, especialistas,
ativistas e acadêmicos uma ferramenta eficaz para ajudar a dar passos
para avançar na igualdade de gênero. Os dados também permitem ao
governo tomar decisões com base em evidências, formular políticas
melhores e monitorar o progresso de suas intervenções.

IMG 35. Fonte: Silver, William. The Casa Rosada, the most prominent landmark located on the historic Plaza de Mayo.
Buenos Aires, Argentina. Abril, 2019. Shutterstock. Acesso 03/11/2020. Shutterstock.com
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Melhorar a acessibilidade econômica para as mulheres não é
justificado apenas do ponto de vista dos direitos humanos e da
igualdade, mas também por motivos de eficiência.
As evidências mostram que o crescimento econômico tende a beneficiar
as mulheres, em termos relativos, ao reduzir a pobreza e aumentar as
oportunidades, porém não é suficiente para reduzir as diferenças de
gênero no acesso econômico (Duflo, 2012). Assim, alcançar a igualdade
entre os gêneros é um objetivo desejável por si só. Além disso, melhorar

De um ponto de vista geral, o empoderamento das mulheres pode ser

o acesso econômico das mulheres, ao aumentar a eficiência na alocação

concebido como a melhoria da capacidade das mulheres para acessar

econômica e a produtividade do trabalho, pode acelerar o crescimento

os elementos essenciais do desenvolvimento, como a saúde, a educação,

econômico e o desenvolvimento, dando início a um círculo virtuoso.

oportunidades de ganho e a participação política (Duflo, 2012).
A dimensão econômica do empoderamento das mulheres, portanto,
se refere ao acesso a recursos e oportunidades econômicas e à possibilidade de as mulheres realizarem todo o seu potencial nos mercados
de trabalho, seja como trabalhadoras assalariadas ou como empreendedoras. Além disso, o empoderamento econômico das mulheres
busca reverter as desigualdades de gênero originadas na divisão do
trabalho por gênero e desafiar as normas de gênero alinhadas com os

De fato, estudos já mostraram que o avanço do empoderamento
conômico das mulheres poderia adicionar até US$ 12 trilhões
à economia mundial (McKinsey 2015).

valores patriarcais.

IMG 36. Fonte: Zignaigo, Vadim. Andean women knitting a belt at Chinchero craft market. For this kind of knit, uses wool
natural hand dyed whit natural dyes. Chinchero, Cuzco, Peru. Maio, 2019. Shutterstock. Acesso 03/11/2020.
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Como visto no primeiro capítulo, as cidades podem fomentar a igualdade

Segundo, o processo de urbanização também pode afetar os trabalhadores

de gênero ou replicar esse tipo de desigualdade. Primeiro, as tendências

masculinos e femininos de forma diferente em cada setor, caso isso

de urbanização e de crescimento das cidades podem promover a igual-

favoreça o aumento de ocupações em que haja representação excessiva

dade de gênero, pois o desenvolvimento econômico está associado aos

das mulheres.

fluxos migratórios das áreas rurais para as urbanas, favorecendo um processo de transformação estrutural caracterizado pela transferência da
mão de obra da agricultura e da indústria para os serviços. A expansão
do setor de serviços pode explicar boa parte da convergência observada
nos resultados do mercado de trabalho entre homens e mulheres nas

Uma das razões pelas quais as diferenças de gênero nos resultados

últimas décadas (Olivetti e Petrongolo, 2016).

do mercado de trabalho diminuíram com o tamanho das cidades é que

As tendências históricas e atuais mostram que as mulheres ocupam

as economias de aglomeração urbana tendem a recompensar os

mais empregos no setor de serviços, sobretudo em áreas como o varejo,
a saúde e a assistência social: 84% das mulheres ocupadas trabalhavam

setores que tradicionalmente são dominados pelas mulheres (Bacolod, 2016).1

no setor de serviços em 2015 (60,7% dos homens), 11,6% na indústria
(32,6% dos homens); e 4% na agricultura (6,3% dos homens) (OECD, 2017).

mulheres
12%

6%

agricultura

indústria

homens
33%

4%

agricultura

indústria

84%

sector serviços

61%

sector serviços

Figura 5. Percentuais de mulheres e homens empregados em diferentes setores en 2015.
56

1. A literatura sobre os benefícios da aglomeração (Duranton e Puga, 2004, apresentam uma visão geral) enfatiza três mecanismos
por meio dos quais a aglomeração urbana pode aumentar a produtividade e os salários: o compartilhamento (por ex., de instalações
indivisíveis, dos ganhos de uma variedade mais ampla de fornecedores de insumos, etc.), as combinações (por ex., a qualidade das
correspondências ou a probabilidade de correspondências) e a aprendizagem (por ex., geração, disseminação e acúmulo de conhecimento). Bacolod (2016) argumenta que esses três canais podem levar a um valor relativamente maior de habilidades cognitivas e
sociais nas grandes cidades em relação às habilidades físicas.
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O rápido crescimento urbano também tem um lado negativo para
a igualdade de gênero. Muitas vezes, as mulheres não se beneficiam
da ampliação do acesso ao emprego formal ou das oportunidades
de acumular bens físicos e ativos financeiros e de se deslocar pela
cidade com segurança. De fato, em muitos casos, os indicadores de
igualdade de gênero mostram baixos níveis de correlação sistemática
com as taxas de urbanização, os níveis de pobreza ou o RNB per
capita (Chant, 2015). Além disso, os custos típicos do congestionamento nos ambientes urbanos, tais como os níveis mais elevados dos
custos de habitação, dos custos de transporte e dos índices de
criminalidade, entre outros, não apenas tendem a aumentar a pobreza
e a desigualdade dentro das cidades, mas também podem afetar as
mulheres de diversos grupos de formas diferentes. Em alguns casos,
a rápida urbanização também implica o surgimento de favelas, com
acesso limitado a infraestrutura e serviços urbanos, o que pode agravar
os desequilíbrios entre mulheres e homens. Assim, o desafio das
políticas urbanas é levar em conta as diferentes dimensões da pobreza
e, ao mesmo tempo, reconhecer que a desigualdade de gênero é o
resultado de normas socialmente construídas que atuam em um domínio
multidimensional, multissetorial e multiespacial.
Em suma, as desigualdades de gênero no acesso econômico diminuíram
nos últimos cinquenta anos, tanto nos países desenvolvidos como nos
países em desenvolvimento. Apesar desse avanço, os grandes e persistentes hiatos de gênero permanecem em muitas dimensões, como os
resultados do mercado de trabalho e da educação, o trabalho doméstico
e o cuidado com a família não remunerados, e a inclusão financeira.

IMG 37. Fonte: Ivanov, Anton.
Woman sells goods at the Kumasi

IMG 38. Fonte: Master1305. Busy and serious craftswoman grinding timbers

market. Ghana. Janeiro 2017.

with special machine. Concept of gender equality. Male profession. 2019

Shutterstock. Acesso 03/11/2020.

Shutterstock. Acesso 03/11/2020. Shutterstock.com
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Aos 15 anos, os meninos têm, em média, duas vezes mais chances
que as meninas de trabalhar como engenheiros, cientistas ou
arquitetos, e dez vezes mais chances de desejarem se tornar
profissionais de TI (Tecnologia da Informação). No ensino superior,
as mulheres ainda são pouco representadas nos campos das
ciências, tecnologia, engenharia e matemática (OECD, 2017).

As normas sociais prevalecentes determinam o papel das mulheres e
dos homens na sociedade, pois ditam o que é apropriado para eles e
para elas fazerem. A prescrição de que as mulheres devem trabalhar
em casa enquanto os homens devem ocupar seu lugar na força de
trabalho poderia explicar por que as taxas de participação feminina
na força de trabalho são mais baixas do que as masculinas.

Outra barreira ao empoderamento das mulheres é a discriminação de gênero. 3 Essa discriminação pode
ser uma questão de gosto ou preconceito (por ex., empregadores ou trabalhadores têm preferência por
trabalhar com homens, mas não com mulheres) ou estatística (por ex., os empregadores podem decidir pagar
menos às mulheres, oferecer-lhes formação menos específica ou negar promoções caso prevejam que elas
têm mais probabilidade de abandonar a força de trabalho em algum momento da carreira). Ademais, se as
mulheres antevirem a existência de discriminação nos mercados de trabalho, elas podem se sentir menos
estimuladas a investir em seu capital humano nos estágios iniciais, o que pioraria ainda mais suas oportunidades econômicas. Finalmente, há mais um tipo de discriminação que é mais sutil e tem sido denominada
“discriminação implícita” na literatura econômica (Bertrand et al., 2005). A ideia é que as atitudes discriminatórias podem ser não intencionais ou inconscientes, por exemplo, se os empregadores inconscientemente
associarem categorias de gênero a alguns cargos ou tarefas (por ex., uma posição de chefia associada a homens
ou uma tarefa administrativa associada a mulheres).

Além disso, em alguns países, normas patriarcais e o conservadorismo vão mais além e desestimulam
ativamente a participação das mulheres nos mercados de trabalho formais. De maneira análoga, as normas

Evidências empíricas suficientes provam que pelo menos parte das lacunas observadas nos resultados se

de gênero que favorecem os homens em detrimento das mulheres em algumas profissões também contribuem

deve à discriminação. Alguns estudos que se concentram em grupos homogêneos de trabalhadores, como

para a segregação ocupacional baseada no gênero. Vários estudos mostram que mulheres e homens

advogados e MBAs, e conseguem controlar um rico conjunto de características dos trabalhadores, fornecem

diferem em posturas e preferências psicológicas (por ex., preferências quanto ao risco, posturas em relação

evidências convincentes de discriminação de gênero. Esses resultados foram confirmados por estudos que

à concorrência e à negociação, e o altruísmo), e que essas diferenças são importantes nos mercados

aproveitam os experimentos, que ocorrem naturalmente em eventos específicos do mercado de trabalho

de trabalho formais. Na medida em que essas diferenças são, em parte, reforçadas por normas de gênero

ou que são intencionalmente projetados em laboratório ou em campo, para fornecer evidências convin-

construídas socialmente, e não como consequência de diferenças biológicas, há espaço para a intervenção

centes de discriminação.4

na forma de políticas públicas.

2

Apesar dos avanços em termos da escolaridade das mulheres nas últimas décadas, os desequilíbrios de
gênero no capital humano persistem e ajudam a explicar as diferenças de gênero nos resultados do mercado
de trabalho. A interrupção da força de trabalho e o trabalho em meio período, muitas vezes associados
quem tem a responsabilidade de cuidar de outras pessoas, levam a diferenças significativas na experiência
de trabalho efetiva entre homens e mulheres ao longo de seus ciclos de vida. Além disso, o capital humano
de homens e mulheres começa a divergir cedo, ainda na escola.

3. Há discriminação de gênero
nos mercados de trabalho se
os desequilíbrios de gênero nos
resultados não forem totalmente
explicados pelas diferenças
de produtividade, mas sim por
diferenças de gênero no capital
humano e por outras características
pertinentes dos trabalhadores.

IMG 39. Fuente: vicspacewalker. NASA

4. Blau e Kahn (2017) apresentam
uma discussão sobre essa vertente
da literatura.

03/11/2020. Shutterstock.com

flight engineer S.Cristoforetti before
entering Soyuz TMA-15M spacecraft
hatch for a fit check in the Baikonur
Cosmodrome Integration Facility.
Baikonur. Kazakhstan. Novembro,
2014. Shutterstock. Acesso

2. De fato, o grosso das evidências sugere que os papéis de gênero são adquiridos por meio da aprendizagem e que as posturas
quanto aos papéis de gênero são determinadas no início da infância, com a influência dos pais, professores e colegas.
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IMG 40. Fonte: Evrymmnt. Stay at home

Participação na força de
trabalho e emprego

mom working remotely on laptop while
taking care of her baby. Young mother
on maternity leave trying to freelance by
the desk with toddler child. Shutterstock.
Acesso 03/11/2020. Shutterstock.com

A participação feminina na força de trabalho aumentou nos últimos
50 anos, tanto nos países desenvolvidos quanto nos países em
desenvolvimento graças a um maior envolvimento das mulheres nos
mercados de trabalho. Apesar desse avanço, as taxas de participação
5

feminina na força de trabalho permanecem inferiores às taxas de
participação masculina na maioria dos países. Em 2017, a taxa média
de participação de mulheres com mais de 15 anos em todo o mundo foi
de 49%, bem abaixo dos 75% observados para os homens.

No entanto, permanecem diferenças significativas de gênero na
experiência efetiva no trabalho, uma vez que as mulheres têm
maior probabilidade do que os homens de trabalhar em meio
período e de interromper a carreira devido à maternidade.
Um estudo recente (Goldin, 2014) postula que a interrupção do trabalho e a jornada mais curta são fatores
importantes para explicar as diferenças de gênero no acesso a cargos mais altos, sobretudo em ocupações
com salários elevados que impõem penalidades pesadas aos funcionários que desejam trabalhar menos
horas ou têm acordos de emprego mais flexíveis (por ex., nos negócios e na área jurídica).

Em algumas regiões, a taxa de participação feminina permanece baixa,

As mulheres não apenas têm menor probabilidade de participar da força de trabalho, mas também estão

em 22% no Norte da África e apenas 28% no Sul da Ásia. Essa taxa

mais sujeitas a trabalhar na economia informal, a serem empregadas em ocupações de baixa remuneração

chega a 51% na América Latina e Caribe, 64% na África Subsaariana,

e a enfrentar barreiras específicas de gênero para avançar na carreira (OCDE, 2017). O chamado “imposto

52% na Europa, 60% no Leste da Ásia e na Ásia–Pacífico, e 56% na

reprodutivo” que incide sobre as mulheres resulta em mais horas de trabalho e menor valor de mercado do

América do Norte.6 Nos países da América Latina, a taxa de participação

trabalho da mulher fora do lar. Enquanto as cidades estão experimentando uma “feminização” da mão de

das mulheres em idade ativa (25 a 64 anos) na força de trabalho é de

obra, à medida que mais mulheres ingressam no mercado de trabalho remunerado, esse aumento também

66%; em contrapartida, esse número sobe para 95% no caso dos homens

vem sendo acompanhado pela informalização do trabalho (Chant, 2013). As lacunas de gênero presentes

(Marchionni et al., 2017).

nesse mercado se devem a uma série de fatores relacionados às qualificações, à experiência e ao capital
inicial, bem como a uma restrição no uso do espaço e do tempo, sobretudo no caso das mulheres pobres.
Devido às normas de gênero e ao ônus desproporcional impostos às mulheres como cuidadoras, a mobilidade
espacial das mulheres é limitada, o que acaba confinando suas atividades econômicas ao lar. As mulheres

5. Entre os fatores mais importantes por trás da convergência observada nos resultados dos mercados de trabalho
para homens e mulheres, encontram-se melhorias nas tecnologias de controle da natalidade que reduziram a fertilidade
(Goldin e Katz, 2002), avanços médicos que reduziram a incidência de invalidez pós-natal, e os substitutos da lactação
materna (Albanesi e Olivetti, 2016), bem como o progresso tecnológico nos domicílios, juntamente com uma maior
disponibilidade de creches, que reduziu a necessidade de mão de obra na produção doméstica (Greenwood, Seshadri
e Yorukoglu, 2005; Attanasio, Low e Sanchez-Marcos, 2008).

nas favelas, geralmente localizadas na periferia das cidades, se veem ainda mais restritas quando se trata
de buscar uma atividade geradora de renda devido ao transporte inacessível e caro e à precariedade da
prestação de serviços de infraestrutura básica.

6. Organização Internacional do Trabalho, estimativas modeladas pela OIT.
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IMG 41. Fonte: MJTH. Business

Acesso a serviços
financeiros

woman smiling holding credit card
at bank cash point in the city. 2019.
Shutterstock. Acesso 03/11/2020.
Shutterstock.com

Apesar dos importantes avanços na ampliação do acesso a serviços financeiros formais nos países em des-

Há também evidências de que os homens estão em vantagem sobre as mulheres na educação financeira.

envolvimento nos últimos anos, ainda restam desigualdades de gênero significativas no acesso a crédito e

Por exemplo, nos países andinos da América Latina, os homens conseguem notas maiores que as das

a outros serviços financeiros. Devido às normas de gênero, as mulheres enfrentam a exclusão financeira.

mulheres nas provas de conhecimento financeiro: as diferenças são de 10% no Peru e na Colômbia, 8% na

As principais barreiras com que as mulheres se deparam no momento de tirar mais proveito dos serviços

Bolívia e 3% no Equador (CAF, 2015, 2018).

financeiros são a falta de poder de negociação dentro do próprio lar, as demandas que concorrem pelo
tempo das mulheres relacionadas ao trabalho doméstico não remunerado, a mobilidade reduzida devido a

A falta de acesso igualitário a serviços financeiros entre as mulheres limita seu potencial empreendedor.

restrições de tempo ou normas sociais, a falta de bens para serem oferecidos como garantia, a falta de identi-

Estima-se que exista uma lacuna de financiamento significativa para as empresas formais de pequeno

ficação formal e sua concentração em atividades econômicas de baixa remuneração (Holloway et al., 2017).

e médio porte pertencentes a mulheres e que mais de 70% das PMEs de mulheres nos países em desenvolvimento têm acesso insuficiente a serviços financeiros ou não têm acesso algum (IFC, 2014; Goldman

O nível de violência contra as mulheres e a incidência de casamentos precoces também são responsáveis pela

Sachs, 2014). Além disso, quando as mulheres têm acesso a serviços financeiros, sobretudo crédito,

lacuna de gênero na inclusão financeira (Demirguc-Kunt et al., 2013). Além disso, não ter acesso nem controle

recebem quantias menores e taxas de juros mais altas, apesar de apresentarem taxas de inadimplência

sobre os recursos financeiros dentro da família é uma forma de violência contra as mulheres que nem sempre

mais baixas (BID, 2010; SBIF, 2016).

é considerada nas leis e regulamentos nacionais. Nesse sentido, promover a inclusão financeira e o empoderamento econômico das mulheres pode constituir uma forma de prevenção e saída da violência de gênero.

Também pode haver discriminação no sistema financeiro, que impede as mulheres de acessarem e usarem
crédito e outros serviços financeiros com mais intensidade. Demirguc-Kunt et al. (2013) documentaram
uma lacuna de gênero persistente no acesso a serviços financeiros formais e informais em 140 países em
desenvolvimento e exploraram o grau em que a discriminação legal e as normas de gênero explicavam

O acesso a serviços financeiros é um fator importante para promover a autonomia

essa lacuna. Descobriram que, devido ao tratamento diferenciado por causa da lei ou dos costumes,

econômica das mulheres, pois permite a elas ampliar suas possibilidades de

propriedades, o que limita o acesso delas a serviços financeiros. Além disso, a lacuna ou hiato de gênero

era menor a probabilidade de as mulheres possuírem, administrarem, controlarem ou herdarem bens e

desenvolvimento produtivo, pessoal e familiar, além de facilitar o acesso a dois

no acesso às TI (tecnologias de informação) limita um uso mais amplo de produtos financeiros digitais

importantes recursos que fazem parte da gestão das cidades: terra e moradia.

usam seu tempo.

pelas mulheres (Holloway, 2017), e esses produtos têm um impacto importante sobre como as mulheres

As mulheres ainda ficam para trás no acesso e uso de serviços financeiros. Em âmbito
mundial, as lacunas de gênero são de 7 pontos percentuais no caso da titularidade de
contas bancárias, 11 pontos percentuais no acesso a contas de poupança oficiais em
instituições financeiras e 3 pontos percentuais no acesso a crédito formal. As mulheres
também são maioria entre a população não bancarizada: 56% (Banco Mundial, 2018).
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Um dos principais fatores por trás das diferenças de rendimentos
entre homens e mulheres está relacionado aos papéis de gênero na
produção doméstica e à distribuição desigual das responsabilidades
dentro dos lares quando se trata de cuidar da família. Estudos recentes

Embora as diferenças salariais entre homens e mulheres tenham diminuído
na maioria dos países desde a segunda metade do século XX, esse avanço
estancou nas últimas duas décadas e ainda existe uma lacuna significativa,

encontraram evidências do ônus para as mulheres decorrente da
maternidade (e de um bônus para os homens em função do casamento).

mesmo quando características observáveis dos trabalhadores são controladas. Blau e Kahn (2016) analisaram as tendências de longo prazo
nas diferenças salariais entre homens e mulheres (de 1955 a 2014) nos

O papel predominante das mulheres na procriação as obriga a reduzir

Estados Unidos.

a participação no trabalho formal após a maternidade, o que implica
uma desvantagem salarial para elas. Goldin et al. (2017) constataram
que a diferença salarial entre homens e mulheres cresce drasticamente
nos primeiros anos após a escola, em torno das idades típicas em que

Após muitos anos com uma proporção estável de cerca de 60%
entre os rendimentos das mulheres e dos homens, os salários
relativos das mulheres começaram a aumentar fortemente
na década de 1980, com um ritmo de aumento estável, porém
mais lento, em seguida. Em 2014, as trabalhadoras em tempo
integral ganhavam cerca de 79% do que os homens recebiam

as pessoas se casam e têm filhos, e que essa diferença permanece
durante toda a vida ativa. Ela aumenta entre os trabalhadores com ensino
superior.7 Estudos recentes também provam que se tornar mãe tem
efeitos negativos e duradouros sobre os salários e a carreira das mulheres
(Lundborg et al., 2017; Kleven et al., 2018).

7. Goldin constata que o diferencial de
rendimentos entre homens e mulheres
cresce em 34 pontos log dos 26 aos
39 anos entre as pessoas de nível
superior e 16 pontos log entre os que
concluíram apenas o ensino médio.

(anualmente).
Padrões semelhantes (ou seja, uma tendência inicial decrescente na
diferença salarial entre homens e mulheres, que se torna estagnada
mais recentemente) podem ser encontrados em outros países desenvolvidos (Olivetti e Petrongolo, 2016) e em alguns países latino-americanos
(Ñopo et al., 2010; CEPAL, 2016; Marchionni et al., 2017). Atualmente,
segundo o relatório das Nações Unidas “Leave no one behind”, a diferença
salarial entre homens e mulheres se situa em 16%. A América Latina,
o Leste da Ásia e a Ásia–Pacífico, a Europa Central e Oriental e a Ásia
Central têm números inferiores à média mundial, ao passo que a África
Subsaariana e o Sul da Ásia apresentam disparidades salariais maiores
em termos de gênero.
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Educação
As meninas têm acesso a níveis mais altos de educação na maioria dos
países. A escola primária se tornou quase universal, com o maior aumento
no número de matrículas registrado em países de baixa renda, o que
contribuiu para reduzir o hiato de gênero. No caso do ensino médio,
o número bruto de matrículas aumentou 15% para os homens e 22% para
as mulheres durante o mesmo período, reduzindo substancialmente o
hiato de gênero (Banco Mundial, 2012).8 Na América Latina, o nível de
escolaridade das mulheres melhorou relativamente mais do que o dos
homens nas últimas décadas (Marchionni et al., 2017), a ponto de elas os
haverem superado.
Apesar da crescente paridade de gênero nas taxas de matrícula, ainda
restam diferenças substanciais nas notas das provas entre meninos e
meninas. Enquanto os meninos tendem a ter um desempenho melhor
em ciências e matemática, as meninas tiram notas mais altas em leitura
e escrita (OCDE, 2016). Essas diferenças na escola estão associadas a
escolhas de carreira que têm impactos futuros nos resultados do mercado
de trabalho (ou seja, o desempenho nas provas de matemática está
associado à escolha de matemática, ciências e carreiras relacionadas à
engenharia, que tendem a ser mais bem remuneradas nos mercados de
trabalho). Considerando as regiões em que o exame do PISA - Programa
Internacional de Avaliação de Alunos, coordenado pela Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) - é aplicado,
a América Latina apresenta as maiores desvantagens para as mulheres
em matemática e ciências, e também a menor vantagem para elas em
leitura e escrita (Marchionni et al., 2017).

8. A taxa bruta de matrículas na faixa etária em questão para todos os países é de
69% para os homens e 67% para as mulheres em 2009.

IMG 43. Fonte: ESB Professional.
Students during a class in a classroom
at university. 2019. Shutterstock.
Acesso 03/11/2020. Shutterstock.com
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O trabalho e as
responsabilidades de cuidar
da família sem remuneração
Os papéis de gênero também podem influenciar os resultados do mercado de trabalho indiretamente por
meio de seu efeito sobre a distribuição do trabalho no lar. A divisão do trabalho por gênero limita as oportunidades das mulheres de se ocupar de trabalho remunerado, seja porque seus deveres no lar as deixam com
pouco tempo para trabalhar fora de casa, seja porque, já prevendo isso, decidem investir menos em seu
capital humano nas fases iniciais da vida, limitando suas oportunidades no mercado de trabalho.

Berniell e Sánchez-Páramo (2011) mostram que as mulheres fazem a maior parte
do trabalho reprodutivo (doméstico) não remunerado e, em consequência,
passam menos tempo do que os homens fazendo trabalho produtivo em países de
diferentes faixas de renda.
As mulheres gastam mais tempo do que os homens — de 30% a mais (no Camboja)
a seis vezes mais (na Guiné) — em tarefas domésticas não remuneradas.
As mulheres dedicam de 70% mais tempo (na Suécia) a dez vezes mais tempo
(no Iraque) do que os homens para cuidar dos filhos. Na América Latina,
as mulheres gastam três vezes mais tempo que os homens no trabalho doméstico
(CEPAL, 2016).
Os papéis de gênero na produção doméstica e no cuidado das crianças são, provavelmente, uma das principais
barreiras que as mulheres encontram ao acesso econômico e a oportunidades. Evidências empíricas da
importância das normas de gênero para os resultados do mercado de trabalho feminino podem ser encontradas
em Fortin (2005, 2009). O primeiro estudo, que empregou dados do levantamento World Value Survey com
uma amostra de países da OCDE durante um período de 10 anos, mostrou que a representação social das mulheres
como donas de casa e dos homens como arrimo de família e posturas igualitárias sobre gênero são um forte
indicador dos resultados do mercado de trabalho para as mulheres. O segundo estudo usou dados dos EUA de
um período mais longo (30 anos) e mostrou que a tendência rumo a normas de gênero menos tradicionais está
associada ao aumento da participação das trabalhadoras remuneradas.

IMG 43. Fonte: Yakobchuk, Olena. Mom and daughter doing shopping.
2019. Shutterstock. Acesso 03/11/2020. Shutterstock.com
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IMG 44. Fonte: Ciudad Mujer, 2019. Cidade Mulher

A eficácia do programa foi avaliada por Bustelo et al. (2016). Os autores concluem que o acesso das
mulheres a determinados serviços públicos especializados aumentou substancialmente após a implementação do programa. A atenção à saúde sexual e reprodutiva está entre os serviços usados com mais
frequência, assim como o aconselhamento jurídico sobre o empoderamento econômico e o apoio à

Em El Salvador, o programa Ciudad Mujer (Cidade Mulher) busca melhorar

violência de gênero. Os resultados também indicam que as mulheres que recorreram aos serviços relatam

as condições de vida das mulheres por meio da prestação de serviços

níveis mais altos de felicidade. O impacto sobre o acesso e uso de outros serviços relacionados ao

integrados oferecidos por centros de atendimento integral. Entre os serviços

empoderamento econômico e à violência de gênero, porém, permanece baixo.

oferecidos, destacam-se a atenção à saúde sexual e reprodutiva, a prevenção

EL SALVADOR

da violência de gênero e proteção às vítimas, e o empoderamento

Em conjunto, essas descobertas apoiam o trabalho dos centros. No entanto, os autores mencionam alguns

econômico. Ao integrar todos esses serviços em um único centro e

desafios que o programa deve abordar para fortalecer seu impacto e torná-lo sustentável no longo

oferecê-los gratuitamente às mulheres, essa iniciativa busca reduzir

prazo, como a melhoria e incorporação de mais serviços destinados a empoderar as mulheres econo-

os custos de acesso e o uso desses recursos, como um passo para

micamente (por ex., a intermediação do trabalho, a capacitação, o apoio a empreendedoras e o acesso

melhorar a igualdade de gênero.

a crédito), a melhoria dos serviços prestados às vítimas de violência (por ex., apoio psicológico, intervenção
policial e processo penal) e o fortalecimento do sistema de informações do centro para monitorar
com mais eficácia o uso dos serviços pelas mulheres.
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Estudo de caso — A adoção
de uma certificação da
igualdade de gênero para
empresas na Costa Rica
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seguiram o mesmo caminho: o México implementou o Modelo de Igualdade de Gênero (2003); o Brasil
seguiu o exemplo com o Programa Pró-igualdade de Gênero (2005); o Chile implementou o Programa
de Boas Práticas Trabalhistas com Igualdade de Gênero (2009); a Argentina desenvolveu o Modelo de
Igualdade de Gênero (2009) e o Uruguai, por sua vez, o Modelo de Gestão da Qualidade com Igualdade
de Gênero (2009).
O sucesso de promover medidas voluntárias para melhorar, de forma ampla e sustentável, as condições
para a igualdade de gênero não é totalmente conhecido, e convém fazer estudos mais rigorosos sobre
seus impactos. Todavia, é provável que a eficácia da certificação voluntária para lidar com os desequilíbrios de gênero no setor empresarial possa ser reforçada se esses programas forem complementados
por incentivos financeiros que estimulem as empresas a adotar essas boas práticas e regulamentações
para assegurar que os benefícios cheguem a todos os trabalhadores.

De modo geral, os programas de certificação da igualdade de gênero
buscam promover a adoção de boas práticas no nível organizacional a
fim de assegurar a igualdade de oportunidades para mulheres e
homens no mercado de trabalho. A Costa Rica foi o primeiro país da

IMG 45. Fonte: Ciudad Mujer, 2019. Cidade Mulher

América Latina a adotar uma certificação da igualdade de gênero com
a instituição de um sistema de certificação do trabalho em igualdade e
equidade de gênero, o SIGEG (Sistema de Gestión en Igualdad y
Equidad de Género), em 2002. A iniciativa visa promover mudanças
institucionais que ajudem a reduzir as diferenças de gênero na
contratação, remuneração e oportunidades de progresso na carreira

COSTA RICA

em todos os níveis da organização. Ao promover e incentivar
mudanças voluntárias nas empresas, a iniciativa também espera sensibilizar e conscientizar os trabalhadores e empregadores sobre os
persistentes desequilíbrios de gênero no setor empresarial, que favorecem impactos mais amplos na sociedade.
As empresas interessadas em obter a certificação devem cumprir
determinados requisitos relacionados à gestão de recursos humanos
(por ex., promoção de carreira, capacitação, etc.), saúde (por ex.,
atenção à saúde sexual, reprodutiva e ocupacional) e o equilíbrio entre
o trabalho e a família (por ex., creche e licença parental). A conformidade com esses requisitos e outras condições de igualdade de
gênero é verificada por um auditor independente. Até agora, várias
empresas obtiveram seus certificados, implementando iniciativas
como cursos sobre gênero e sexualidade, informando os resultados
em matéria de gênero e equidade e adaptando práticas e infraestruturas para as mulheres. Após o pioneirismo da Costa Rica na implementação desse programa de certificação, outros países da região
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Estudo de caso — Políticas
fiscais mais redistributivas
por meio da preparação de
orçamentos sensíveis ao
gênero no México
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A institucionalização de iniciativas de preparação de orçamentos sensíveis
ao gênero parece ser fundamental para ter êxito sucesso e sobreviver
às mudanças na administração (Pérez Fragoso, 2016). Nesse sentido,
é importante promover mudanças nos processos orçamentários,
em termos dos marcos regulatórios e legais, programas e formatos de
orçamento ou mudanças nos sistemas contábil e financeiro. A elaboração
de relatórios orçamentários sensíveis ao gênero, a criação de mecanismos
institucionais para promover e acompanhar as iniciativas nesse sentido e
o estabelecimento de sistemas de monitoramento e prestação de contas
para acompanhar a execução do orçamento são outros elementos que
contribuem para esse processo de institucionalização (Coello, 2016).
IMG 46. Fonte: Fizkes. Diverse
businesspeople discuss financial report
in charts diagrams and graphs close up
above view, business partners analysing
common sales statistics presenting
deal benefits at group meeting. 2019.
Shutterstock. Acesoo 03/11/2020.

De modo geral, a preparação de orçamentos sensíveis ao gênero é uma
aplicação da integração da perspectiva de gênero ao processo orçamental. Ela implica uma avaliação dos orçamentos baseada no gênero,
incorporando uma perspectiva de gênero em todos os níveis do processo orçamentário e reestruturando as receitas e despesas de modo a
promover a igualdade de gênero (Conselho da Europa, 2005). Estudos
mostram que iniciativas nesse sentido podem promover a adoção de
políticas para melhorar a igualdade de gênero em algumas áreas,
como a educação, o mercado de trabalho e a saúde.

MÉXICO

Por exemplo, no México, os orçamentos sensíveis ao gênero resultaram
em melhorias específicas quanto ao gênero no setor da saúde, com
atenção especial às doenças que afetam as mulheres (como câncer
de mama, do ovário e do colo do útero) e iniciativas de prevenção da
gravidez na adolescência. Da mesma forma, no Brasil, os orçamentos
sensíveis ao gênero resultaram em um programa de atenção integral
relacionado à saúde da mulher (Downes, 2017). Além disso, Coello
(2016) constatou que as iniciativas envolvendo esse tipo de orçamento
na América Latina ajudaram a tornar as políticas fiscais mais redistributivas ao alocar recursos claramente à igualdade de gênero, facilitar
o reconhecimento e a redistribuição ligados ao trabalho de reprodução
social não remunerado, promover a ampliação do acesso das mulheres
às esferas de decisão e contribuir para a melhoria do desempenho
institucional ao promover a transparência.
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Recomendações
Com base na análise acima, as seguintes recomendações são feitas às
autoridades e líderes locais e nacionais, a fim de empoderar as mulheres
nas áreas urbanas e fazer avanços rumo à igualdade de gênero.
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Aos governos nacionais
1. Regulamentação
1.1 REGULAMENTOS GERAIS PRÓ-GÊNERO

2. Governança
2.1 AUTORIDADE DAS MULHERES:

DIREITOS À MORADIA E LEIS SUCESSÓRIAS

VOZ DAS MULHERES

Adotar leis sensíveis ao gênero que protejam os direitos das mulheres

Fazer com que a voz das mulheres seja ouvida, em especial a das mulheres

à moradia e contribuam para a mudança de práticas sociais negativas.

pobres e marginalizadas, para que suas experiências reais de exclusão

As leis devem promover o registro de títulos de propriedade da moradia

cheguem às instituições urbanas que afetam suas vidas. Isso pode ser feito

em nome de ambos os membros do casal, protegendo as mulheres

mediante a oferta de plataformas e oportunidades para mulheres e meninas

sempre que possível. As leis sucessórias que discriminem contra as

(e suas organizações) falarem sobre suas experiências e compartilharem

mulheres precisam ser reformadas.

suas preocupações sem o medo de represálias; o estabelecimento de
mecanismos que permitam que a voz e as preocupações das mulheres

POLÍTICAS FUNDIÁRIAS E SEGURANÇA DA POSSE

embasem a formulação de políticas; e a adoção de cotas/metas específicas

Promover a segurança da posse para todos os cidadãos, prestando

de gênero para assegurar a participação igualitária das mulheres nas

especial atenção às mulheres. Os Critérios de Avaliação de Gênero da

consultas públicas.

Global Land Tool Network (GLTN), por exemplo, são uma estrutura útil
para avaliar a o nível de sensibilidade ao gênero das políticas fundiárias

REDES FEMININAS

e da resolução de disputas (ONU-Habitat, 2009).

Apoiar o desenvolvimento de redes de mulheres e organizações de base
formadas por mulheres que aumentem a consciência coletiva das mulheres

LICENÇA PARENTAL

sobre seus direitos.

Promover a adoção de políticas de licença parental que proporcionem
maior flexibilidade às mulheres no parto e cuidado dos filhos, ao mesmo

PARIDADE DE GÊNERO EM PROCESSOS DE PARTICIPAÇÃO POLÍTICA

tempo em que lhes oferece incentivos para permanecer na força de trabalho.

E REPRESENTAÇÃO DAS MULHERES

Essas políticas também devem incentivar os homens a dividir as res-

Desenvolver e implementar ações afirmativas, como cotas destinadas

ponsabilidades e aumentar as horas masculinas na produção doméstica.

ao legislativo e/ou treinamentos para promover a liderança e a re-

Licenças parentais remuneradas, pessoais e intransferíveis podem

presentação das mulheres em órgãos legislativos; registrar, analisar

oferecer incentivos para aumentar as taxas de aceitação masculina.

e reportar dados desagregados por sexo e informações qualitativas
sobre os níveis de representação e participação de mulheres e homens

LEGISLAÇÃO SOBRE REMUNERAÇÃO IGUAL

em todos os níveis de governo, e sobre processos e estruturas formais

Rever as leis em vigor que possam dificultar a situação das mulheres quando

e informais para a tomada de decisões.

aos seus direitos econômicos ou privá-las desses direitos a fim de garantir
a igualdade de gênero. Aprovar leis contra a discriminação no trabalho e

PROCESSOS DE TOMADA DE DECISÕES

diferenças salariais entre homens e mulheres.

Promover uma abordagem participativa e oferecer oportunidades para
incluir mulheres e meninas nos processos de tomada de decisões nos

LEGISLAÇÃO CONTRA A VIOLÊNCIA DE GÊNERO

níveis de governo municipal e nacional.

Desenvolver regulamentos e leis nacionais abrangentes contra a violência
de gênero, abordando todas as suas formas, como o assédio sexual e a

LIDERANÇA FEMININA

violência doméstica, pois são essenciais para proteger as mulheres e pro-

Ampliar as oportunidades de liderança para as mulheres e lutar pela

mover mudanças de comportamento, e zelar para que sejam destinados

paridade de gênero nos níveis técnico e executivo de alto escalão dos

recursos econômicos suficientes para sua implementação.

organismos governamentais nacionais, sobretudo no setor de transporte público, tradicionalmente liderado por homens, bem como no
planejamento urbano e habitação.
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2.2 PRESTAÇÃO DE CONTAS

3.3 CONSCIENTIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE O GÊNERO NAS INSTITUIÇÕES

SENSIBILIZAÇÃO SOBRE GÊNERO

Estabelecer a prestação de contas sobre a governança nas instituições

Promover campanhas de conscientização/sensibilização para prevenir

para aumentar a sensibilidade das autoridades locais e nacionais às

o assédio sexual em espaços públicos, sobretudo no transporte público,

questões de gênero, por exemplo, por meio de consultas públicas,

e considerar a promoção de atividades direcionadas, como exercícios

avaliações de programas com base no gênero, mais representação

de “inversão de papéis”, com trabalhadores do sexo masculino e funcio-

feminina em conselhos locais, etc.

nários para que consigam entender o que o assédio sexual significa para
as mulheres e ajudar a preveni-lo (ONU Mulheres, 2017).

TRANSPARÊNCIA
Estabelecer mecanismos e plataformas eficazes para o compartilhamento

INCORPORAÇÃO DA PERSPECTIVA DE GÊNERO

e disseminação de informações públicas que garantam o fácil acesso a

Conscientizar homens e mulheres para que mudem posturas que sustentam

políticas e regulamentações, a transparência da governança e a emissão

a discriminação contra as mulheres. Exibir campanhas de informação em lo-

de avisos públicos tanto para homens como para mulheres.

cais públicos para divulgar os valores da igualdade de gênero que promovem
a transformação cultural e desafiam as normas de gênero existentes. Isso
também deve abarcar a promoção de cursos e capacitação em igualdade
de gênero e a incorporação da perspectiva de gênero entre os funcionários
do governo em seu campo de trabalho.

3. Políticas, programas e intervenções do setor público
3.1 DADOS E INFORMAÇÕES

3.4 SUBSÍDIOS À HABITAÇÃO
Subsidiar a habitação a custos acessíveis, visando as famílias chefiadas
por mulheres vulneráveis, a fim de permitir que mulheres de baixa renda

DADOS DESAGREGADOS POR SEXO

tenham igual acesso à moradia, em especial porque elas têm a maior

Coletar dados desagregados por sexo ao longo de processos de análise

probabilidade de sofrer discriminação no acesso a crédito e financiamento.

de situação, consultas, tomada de decisões, formulação de políticas,
planejamento, implementação e monitoramento e avaliação de projetos.

3.5 EDUCAÇÃO
ANÁLISE DE GÊNERO
Fazer análises de gênero para embasar a formulação de políticas públicas

PARIDADE DE GÊNERO

e consultar especialistas em gênero pertinentes ao contexto.

Promover a paridade de gênero nos sistemas de educação urbana;
oferecer habilidades para vida on-line e profissionalizantes e sobre
empreendedorismo para mulheres, sempre que possível.

3.2 TRANSPARÊNCIA DA REMUNERAÇÃO:
PROMOVER ENTRE AS MENINAS CARREIRAS NAS ÁREAS DE CIÊNCIAS,
Adotar iniciativas de transparência salarial, exigindo que as empresas

TECNOLOGIA, ENGENHARIA E MATEMÁTICA

façam análises das diferenças salariais regularmente e compartilhem as

Lançar iniciativas para estimular mais meninas e jovens do sexo feminino

informações com seus funcionários ou, melhor ainda, as tornem públicas.

a escolher carreiras nos campos das ciências, tecnologia, engenharia e

Alguns países também adotaram alguma forma de certificação da igual-

matemática, trabalhando com os pais e professores para aumentar a con-

dade salarial. Embora essas iniciativas geralmente sejam implementadas

fiança das meninas nas suas capacidades em matemática e ciências.

em nível nacional, os governos locais têm a oportunidade de adotar medidas
visando a igualdade da remuneração e a transparência nos órgãos

EDUCAÇÃO SENSÍVEL AO GÊNERO

públicos e empresas estatais.

Adotar uma perspectiva de gênero nos currículos, a fim de promover os
valores dos direitos humanos e da igualdade de gênero e mudar os estereótipos de gênero desde cedo.
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Aos governos locais
4. Regulamentação

5. Governança

4.1 REGULAMENTOS GERAIS PRÓ-GÊNERO

5.1 AUTORIDADE DAS MULHERES

LEGISLAÇÃO URBANA SENSÍVEL AO GÊNERO

VOZ DAS MULHERES

Avaliar a legislação, políticas, divisão da economia e do trabalho e a

Fazer com que a voz das mulheres seja ouvida, em especial a das mulheres

participação pública no meio urbano de uma perspectiva de gênero

pobres e marginalizadas, para que suas experiências reais de exclusão

para identificar se há pressupostos e uma cultura que desvalorizam as

cheguem às instituições urbanas que afetam suas vidas. Isso pode ser feito

mulheres, as discriminam ou lhes restringem o empoderamento.

mediante a oferta de plataformas e oportunidades para mulheres e
meninas (e suas organizações) falarem sobre suas experiências e

AVALIAÇÃO SENSÍVEL AO GÊNERO

compartilharem suas preocupações sem o medo de represálias;

Elaborar uma abordagem de avaliação sensível ao gênero para os sistemas

o estabelecimento de mecanismos que permitam que a voz e as preocu-

de legislação urbana e processos de planejamento urbano a fim de entender

pações das mulheres embasem a formulação de políticas; e a adoção

e monitorar os impactos das intervenções urbanas sobre mulheres e homens.

de cotas/metas específicas de gênero para assegurar a participação
igualitária das mulheres nas consultas públicas.

POLÍTICAS DE EQUILÍBRIO ENTRE A VIDA PESSOAL E O TRABALHO
Incentivar políticas favoráveis à família, como regimes de trabalho

LIDERANÇA FEMININA

flexíveis (por ex., o teletrabalho, horários flexíveis, meio expediente),

Ampliar as oportunidades de liderança para as mulheres e lutar pela

que também poderiam ajudar a promover um melhor equilíbrio entre

paridade de gênero nos níveis técnico e executivo de alto escalão dos

o trabalho e a família, limitar o ônus da maternidade sobre a carreira e

organismos governamentais nacionais, sobretudo no setor de trans-

aumentar as responsabilidades compartilhadas dentro das famílias.

porte público, tradicionalmente liderado por homens, bem como no
planejamento urbano e habitação.

INCLUSÃO FINANCEIRA DAS MULHERES
Promover um quadro de ação que articule a inovação em produtos

REDES FEMININAS

financeiros para as mulheres, programas de educação financeira e a

Apoiar o desenvolvimento de redes de mulheres e organizações de base

implementação de um sistema de indicadores de gênero que oriente a

formadas por mulheres que promovam a autonomia coletiva das mulheres.

formulação de políticas para aumentar a inclusão financeira das mulheres.
CAPACITAÇÃO
AÇÕES AFIRMATIVAS BASEADAS NO GÊNERO

Apoiar atividades de formação e capacitação que aumentem a parti-

Incorporar ações afirmativas baseadas no gênero no que diz respeito à

cipação significativa e de qualidade das mulheres em cargos técnicos

intermediação do trabalho, a capacitação técnica e profissional e o des-

relacionados a assuntos públicos, liderança e desenvolvimento urbano.

envolvimento de negócios, a fim de reduzir os níveis de discriminação
ocupacional e a segregação sexual por setor.
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6. Políticas, programas e intervenções do setor público
6.1 DADOS E INFORMAÇÕES

6.3 MORADIA SOCIAL

DADOS DESAGREGADOS POR SEXO

MORADIA A CUSTOS ACESSÍVEIS

Coletar dados desagregados por sexo ao longo de processos de análise

Planejar e oferecer soluções de moradias acessíveis que estejam próximas

de situação, consultas, tomada de decisões, formulação de políticas,

dos serviços públicos e de melhores oportunidades de emprego, pois muitas

planejamento, implementação e monitoramento e avaliação de projetos.

mulheres precisam combinar o trabalho remunerado e não remunerado.

ANÁLISE DE GÊNERO

COMPOSIÇÕES DOMÉSTICAS DIFERENTES

Fazer análises de gênero para embasar a formulação de políticas públicas

Levar em consideração as diferentes composições domésticas e a

e consultar especialistas em gênero pertinentes ao contexto.

possibilidade do uso de parte da casa para atividades comerciais,
contribuindo para a subsistência dos que trabalham em casa e repre-

CONSULTAS E ABORDAGEM PARTICIPATIVA

sentam uma grande parcela das trabalhadoras informais nos países

Reconhecer homens e mulheres de diferentes origens sociais como partes

em desenvolvimento.

interessadas e manter consultas amplas para identificar e entender
seus desafios e necessidades no contexto de intervenções específicas,
bem como os possíveis riscos que as intervenções poderiam criar.

6.4 ESPAÇOS PÚBLICOS
PREPARAÇÃO DE ORÇAMENTOS SENSÍVEIS AO GÊNERO
Promover e implementar orçamentos sensíveis ao gênero, reestruturando

SEGURANÇA

receitas e despesas a fim de melhorar a igualdade de gênero nas áreas

Usar técnicas de desenho que possam ser eficazes na redução da crimi-

setoriais (ou seja, educação, mercado de trabalho, saúde).

nalidade e da violência, conhecidas como Prevenção do Crime através
do Desenho Ambiental (CPTED, na sigla em inglês). Abrange a identificação de locais estratégicos para a criação de parques públicos,
com grande fluxo de pessoas, e a construção de edifícios com janelas

6.2 DESENHO E PLANEJAMENTO URBANO

voltadas para as ruas e áreas públicas, além da promoção do uso de
iluminação pública e a construção de instalações de saneamento cultu-

PLANEJAMENTO E ZONEAMENTO DO USO MISTO DO ESPAÇO

ralmente adequadas.

Promover uma abordagem de planejamento e zoneamento do uso misto
do espaço, uma vez que as mulheres costumam assumir mais responsa-

ACESSIBILIDADE

bilidades domésticas combinadas com outras necessidades e ocupações.

Promover a construção de espaços públicos com instalações recreativas,

O uso misto do espaço ajudará a melhorar a mobilidade, a segurança,

acessíveis, adequadas e seguras para que crianças de diferentes idades

a eficiência da vida e o acesso a serviços nas cidades.

possam brincar com supervisão limitada, pois as mulheres tendem a ser
as pessoas que as acompanham. Além disso, essas instalações devem
estar localizadas em áreas com uma separação clara do tráfego de
pedestres e de veículos a velocidades limitadas.
AUDITORIAS DA SEGURANÇA DAS MULHERES
Nos espaços públicos existentes, considerar a possibilidade de organizar
auditorias da segurança das mulheres para identificar o que não está
funcionando e fazer as melhorias necessárias.
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6.8 SERVIÇOS DE ABRIGO E APOIO AOS
SOBREVIVENTES DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO

TRANSPORTES SENSÍVEIS AO GÊNERO
Considere adotar um sistema de tarifas integradas que permita aos

Construir uma rede de abrigos para sobreviventes da violência de gênero

usuários fazer várias viagens e combinar diferentes meios de transporte

e oferecer serviços de assistência médica, financeira e educacional.

dentro de um determinado período de tempo, pois as mulheres tendem

Considerar a construção dos chamados “centros de atendimento único”,

a percorrer distâncias menores e fazer mais paradas que os homens.

como no programa Ciudad Mujer, de El Salvador, que oferece uma
variedade de serviços para mulheres em um só lugar.

INFRAESTRUTURA QUE FAVOREÇA AS CRIANÇAS
Ao projetar pontos de ônibus e faixas de pedestre, tenha em mente que

6.9 GESTÃO E IMPLEMENTAÇÃO

as mulheres passam mais tempo se deslocando com crianças, o que
aumenta a necessidade de rotas seguras para pedestres e transporte

EMPREENDEDORISMO FEMININO

público adaptado para o uso de carrinhos de bebê.

Promover o empreendedorismo em nível local de modo a incluir uma
perspectiva de gênero na agenda urbana. Essas iniciativas abrangem

CICLOVIAS SEGURAS

acesso a financiamento, qualificação, programas de coaching e aconselha-

Projetar e construir ciclovias claramente separadas das faixas de rodagem,

mento, incubadoras de empresas, etc.

pois as mulheres tendem a dar mais importância à segurança do que os
homens (BID, 2017).

IGUALDADE DE GÊNERO NA GESTÃO
Promover o envolvimento de mulheres na gestão de instalações públicas,
uma vez que, quando as mulheres participam dessa gestão, as instalações
funcionam melhor e são mais bem geridas.

6.6 SERVIÇOS URBANOS BÁSICOS
PROCESSOS PARTICIPATIVOS
Promover a construção de instalações sanitárias dentro dos domicílios

Avaliar as regulamentações existentes sobre todos os aspectos dos pro-

(estudar a possibilidade de conceder subsídios a famílias de baixa renda

cessos participativos, como a reforma legal urbana, o planejamento e

nos países em desenvolvimento) e o abastecimento de água diretamente

desenho urbano, a formulação de políticas públicas e o urbanismo, para

nas residências ou a uma curta distância a pé (menos de 10 minutos),

entender até que ponto elas são inclusivas e favoráveis em termos da

a um custo acessível.

participação significativa das mulheres.

Promover o acesso das famílias a fontes de energia limpas e acessíveis.

6.10 CONSCIENTIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO
SENSIBILIZAÇÃO SOBRE GÊNERO

6.7 SERVIÇOS DE CRECHE A UM CUSTO ACESSÍVEL

Promover campanhas de conscientização/sensibilização para prevenir
o assédio sexual em espaços públicos, sobretudo no transporte público,

Promover o acesso a creches de alta qualidade e a preços acessíveis,

e considerar a promoção de atividades direcionadas, como exercícios

a fim de facilitar a participação das mulheres na força de trabalho e

de “inversão de papéis”, com trabalhadores do sexo masculino e funcio-

reduzir o custo de oportunidade da escolarização de meninas e jovens

nários para que consigam entender o que o assédio sexual significa para

do sexo feminino. Como a maternidade é um fator determinante das

as mulheres e ajudar a preveni-lo (ONU Mulheres, 2017).

diferenças de gênero nos rendimentos e uma séria ameaça ao avanço
das mulheres na carreira, reduzir o custo de ser uma mãe que trabalha e

INCORPORAÇÃO DA PERSPECTIVA DE GÊNERO

promover uma divisão mais equitativa das responsabilidades parentais

Conscientizar homens e mulheres para que mudem posturas que sustentam

entre mães e pais deve ser uma prioridade da agenda de gênero — tanto

a discriminação contra as mulheres. Exibir campanhas de informação em lo-

para o setor público como para o privado.

cais públicos para divulgar os valores da igualdade de gênero que promovem
a transformação cultural e desafiam as normas de gênero existentes. Isso
também deve abarcar a promoção de cursos e capacitação em igualdade
de gênero e a incorporação da perspectiva de gênero entre os funcionários
do governo em seu campo de trabalho.
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Conclusões
A igualdade de gênero está no centro de nossos esforços para construir cidades inclusivas e coesas visando
o desenvolvimento urbano sustentável. Conforme mostrado neste documento, além das oportunidades que
os processos de urbanização rápida oferecem, as cidades trouxeram uma série de desafios para as mulheres,
que de modo geral são sobrecarregadas desproporcionalmente com responsabilidades domésticas, se veem
restritas pelos papéis e normas tradicionais de gênero e costumam estar do lado passivo de atos sutis de
discriminação de gênero. Em consequência, as mulheres tendem a se beneficiar menos da urbanização e enfrentam
mais dificuldades para ter acesso aos serviços urbanos, participar da vida política e pública e se beneficiar
das oportunidades econômicas nas cidades.
Para fazer face a essas questões e melhorar a igualdade de gênero no desenvolvimento urbano, tanto os
governos nacionais como os governos locais têm papéis indispensáveis a cumprir nessa causa e devem basear
suas iniciativas para promover a igualdade de gênero em estudos e evidências sólidos. No nível legislativo e
regulatório, os governos nacionais têm a grande responsabilidade de garantir os direitos básicos das mulheres,
sobretudo por meio de instrumentos como os direitos de moradia e as leis sucessórias, a política fundiária e a
segurança da posse, políticas e sistemas de subsídio à habitação, as políticas sobre licença parental e creches
a legislação sobre a remuneração igual e as leis contra a violência de gênero. No nível da governança, os
governantes nacionais e locais devem envidar esforços para ampliar a participação significativa das mulheres
e pessoas com vulnerabilidades específicas na governança urbana, sobretudo nos processos de tomada de
decisões. Também é importante estabelecer mecanismos de governança eficazes, responsáveis e transparentes
que respondam às necessidades, interesses e desafios específicos enfrentados por mulheres e homens,
meninas e meninos e pessoas vulneráveis de modo geral.
Além disso, as autoridades locais podem promover ainda mais a igualdade de gênero, trazendo à luz
regulamentos e governança sensíveis ao gênero, elaborando e implementando intervenções que levam
em consideração gênero. É vital que as autoridades nacionais concedam às autoridades locais recursos
financeiros e poderes suficientes para tomar decisões. Da mesma forma, as autoridades locais precisam
consultar as autoridades nacionais para assegurar a prestação de serviços eficiente e eficaz e informar sobre
os resultados dos programas nacionais.
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