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O CIDADE PARA
MULHERES É
um coletivo que surgiu do
Taynara Gomes
reconhecimento da
desigualdade de acesso à
cidade entre homens e
Isabela Rocha
mulheres.
Buscamos cidades mais
Diva Nassar
igualitárias, acolhedoras e que
sejam construídas pela ótica e
vivência de mulheres. Para isso,
a maior participação feminina
Luna Bibas
nos processos de tomada de
decisão é imprescindível, mas
não somente as mulheres
Jade Jares
devem ser responsáveis por
cidades melhores. O
comprometimento deve ser de
todos.
Ianie Essashika

NOSSA INTENÇÃO
AO FAZER ESSA
CARTILHA É apresentar
aos eleitores e aos futuros e
futuras representantes da
população no legislativo alguns
problemas urbanos causados
pela (ou que agravam a)
desigualdade entre os gêneros,
bem como trazer algumas
propostas de diretrizes para
potenciais projetos de lei que
resolvam estes problemas.

Esse material foi produzido pela
equipe do Cidade para Mulheres, com
pesquisa de Taynara Gomes, Isabela
Rocha e Luna Bibas e cartelas por Diva
Nassar.
curtiu o conteúdo?
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compartilhe

comente

quer falar conosco?

cidadeparamulheres@labdacidade.org
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É IMPORTANTE
PENSARMOS SOBRE
EQUIDADE DE GÊNERO
NA CIDADE pois o

planejamento do espaço urbano
como conhecemos hoje reflete os
problemas da sociedade, ou seja,
sempre foi uma área dominada por
homens e foi pensado para privilegiar
a propriedade privada, a circulação
de automóveis e os próprios homens.
Isso se reflete em cidades inseguras e
pouco acolhedoras para a circulação
de pedestres, mulheres e grupos
vulneráveis; com vias largas para a
circulação de carros, calçadas sem
manutenção ou acessibilidade e ruas
mal iluminadas, por exemplo.

Vale lembrar também que as
mulheres, ainda hoje, são as maiores

responsáveis pelas
tarefas domésticas e de
cuidado. O acúmulo de funções

domésticas e profissionais torna sua
circulação na cidade diferenciada.
Enquanto o deslocamento do
homem é pendular (casa-trabalho),
o das mulheres é poligonal
(multitarefas). Fora isso, mulheres
são as maiores praticantes de
mobilidade ativa (bicicletas e
caminhadas) e maiores usuárias de
transporte público. Fica evidente
então, que as mulheres usam mais e
de variadas maneiras a cidade e
ainda assim são as menos atendidas
pelo seu planejamento.

É imprescindível destacar que o

debate de gênero só está
completo se levarmos
em consideração fatores
de raça e classe.

Mulheres de classes mais altas
experienciam a vida urbana de forma
diferente de mulheres periféricas e a
questão racial também afeta
diretamente a forma de apropriação e
percepção da cidade.

Por esses e outros motivos se faz
necessário pensar cidades pela
perspectiva de gênero, para

que possamos construir ambientes mais
seguros e acolhedores para a população
como um todo.
Isso passa pelo reconhecimento do
problema, proporcionalidade
em cargos de planejamento urbano e
ações afirmativas com políticas públicas
direcionadas à parte da população que
mais precisa.

Esse material foi produzido pela
equipe do Cidade para Mulheres, com
pesquisa de Taynara Gomes, Isabela
Rocha e Luna Bibas e cartelas por Diva
Nassar.
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E O QUE AS
VEREADORAS E OS
VEREADORES TÊM A
VER COM ISSO?
Vereadoras(es) têm como função
representar os interesses da população
perante o poder público. Essa
representação, na prática, ocorre
através do ato de legislar.
Como no Brasil toda ação relacionada a
regulação de assuntos importantes para
a vida em sociedade é regida por lei,
cabe ao vereador criar, extinguir

e emendar leis, de maneira adequada

aos interesses públicos.

Pensando nas possibilidades de
atuação das vereadoras(es), listamos
exemplos práticos de propostas que
podem ser incorporadas em suas
campanhas eleitorais e que
posteriormente podem se desdobrar
em projetos de leis e ações de

fiscalização da prefeitura.

MOBILIDADE URBANA
Ruas para pedestres: Autorizar em
Projetos de Reurb a criação de ruas
exclusivas para pedestres e
bicicletas onde não haja espaço para
a construção de ruas nos padrões
determinados pelo Plano Diretor
Municipal.
Desenvolver e regulamentar a
implementação de uma cartilha para
calçadas do município, em conjunto
com o Manual de Arborização
Urbana.
Propostas de leis voltadas para a
expansão e integração das ciclovias
e ciclofaixas, além da criação de
ciclorrotas.

REPRESENTATIVIDADE
Propor ruas e espaços públicos com
nomes de mulheres. O simbólico
também é importante, conta parte
da nossa história e marca memórias
nas cidades. Quantas ruas com
nomes de mulheres você consegue
lembrar?
Propor a criação de uma comissão
com técnicas e técnicos para pensar
o planejamento urbano na
perspectiva de gênero e apresentar
projetos para o município.
Estipular cota mínima de
contratação de mulheres em órgãos
de planejamento urbano no Poder
Executivo.

LAZER
Propor a criação de ruas de lazer,
abertas para pedestres, tirando o
foco apenas das ruas mais centrais
(cidade formal) e permitindo que a
ideia seja replicada em diversos
pontos da cidade (descentralização
do acesso), a pedido dos moradores
e moradoras.

MORADIA
Fiscalizar a aplicação dos
instrumentos já existentes no Plano
Diretor Urbano, propor o
levantamento de lotes subutilizados
e dívidas de IPTU nos centros
urbanos e utilização prioritária como
habitação de interesse social (HIS)
priorizando o atendimento de
mulheres.

SEGURANÇA
Propor campanha de
conscientização (material impresso
em pontos de ônibus) e exigir que as
concessionárias de transportes
públicos divulguem nos veículos
informações de conscientização
sobre assédio.

Além das diretrizes propostas para as
vereadoras(es) que trouxemos nessa
cartilha, existem outras ações que a
gestão pública pode propor para

abraçar essa causa mas que

não estão entre as competências do
legislativo, como por exemplo:
colocar mais bancos e
equipamentos urbanos para
aproveitar os espaços públicos;
Criar a Secretaria da Mulher para
trabalhar em conjunto com a
Secretaria de Urbanismo;
Criar espaços temporários para
brincadeiras infantis.
Mas isso fica pra outra conversa ;)

Esses são apenas alguns dos caminhos que
podemos seguir para tornar nossas
cidades mais justas e democráticas
e a discussão sobre gênero não se esgota
apenas com os pontos trazidos aqui.
É urgente que nos reaproximemos dos
processos que desenvolvem nossas cidades
pois somos diretamente afetados pelos
resultados desses processos, então a
responsabilidade pela cidade é compartilhada
entre todos nós.
Esse material foi produzido pela equipe do
Cidade para Mulheres, com pesquisa de
Taynara Gomes, Isabela Rocha e Luna Bibas e
cartelas por Diva Nassar.
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