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INTRODUÇÃO 

  

O enfoque dado a este estudo é apresentar o perfil das prefeitas, das vice-prefeitas e das 

vereadoras eleitas e reeleitas nas eleições de 2020 associado ao desenvolvimento urbano, 

em especial as estruturas de planejamento urbano.   

De modo a apresentar um diagnóstico que contribua para o aprimoramento das políticas 

públicas, o diagnóstico apresenta um panorama brasileiro das mulheres que ocuparam 

cargos de prefeitas e vice-prefeitas no país, características territoriais dos Municípios 

liderados pelas mulheres 1  e relações exploratórias das iniciativas de políticas de 

Planejamento Urbano para uma agenda de questões sensíveis a gênero.  

O diagnóstico apresenta as seguintes informações no Panorama da Liderança de Mulheres 

na pasta de Planejamento Urbano: 

a) cenário brasileiro de Municípios liderados por Mulheres e representatividade nas 

câmaras municipais; 

b) panorama da estrutura de planejamento urbano dos Municípios liderados por elas; 

c) recomendações para o fomento da agenda de gênero nas políticas setoriais urbanas. 

 

Este diagnóstico utilizou bases de dados do Censo de 2010, a Pesquisa de Informações 

Municipais (Munic), de 2019, ambas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), a base de dados das eleições de 2020 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e 

estudos e bases internas da Confederação Nacional de Municípios (CNM). Vale ressaltar 

que os dados utilizados são de anos distintos, o que limita análises mais aprofundadas para 

conexões com o ciclo de mandatos. 

 

 

 

 

 

 
1 Este estudo utiliza a base de dados do Repositório do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Disponível em 

http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/repositorio-de-dados-eleitorais-1/repositorio-de-dados-eleitorais. O 
quantitativo de prefeitas pode apresentar alterações em função de mortes, desistências, medidas 
legislativas/judiciárias, entre outras.   

http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/repositorio-de-dados-eleitorais-1/repositorio-de-dados-eleitorais
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1. MULHERES À FRENTE DA POLÍTICA NOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS 

1.1 Breve histórico da participação feminina na política  

 

 A participação feminina na política brasileira teve início em 1929 com a eleição da primeira 

prefeita da América Latina, Alzira Soriano, eleita no Município de Lajes/RN, quando as 

mulheres ainda não tinham assegurado o direito ao voto. Alzira conquistou 60% dos votos 

em uma época em que mulheres ainda não eram autorizadas em sua plenitude a votar e 

liderar prefeituras. 

O Estado do Rio Grande do Norte esteve na vanguarda da participação política das 

mulheres ao editar uma legislação eleitoral garantindo o direito a votar e serem votadas em 

1926. O então governador José Augusto Bezerra de Medeiros sancionou uma lei que 

permitia que mulheres pudessem votar no Estado. O então senador Juvenal Lamartine de 

Faria, influenciado por uma das mais importantes mulheres do país na época, Bertha Lutz, 

recomendou a alteração na Lei estadual 660, resultando na seguinte redação: “[...] No Rio 

Grande do Norte poderão então votar e ser votados, sem distinção de sexo, todos os 

cidadãos que reunirem as condições segundo a lei”. Tal mudança possibilitou que a partir 

de 1927 as mulheres potiguares pudessem se candidatar2. 

As legislações a partir de 1932, com a edição do Decreto 21.076, de 24 de fevereiro, 

eliminaram as restrições da participação de mulheres, permitindo o voto feminino em todo 

o território nacional, direito consolidado pela Constituição de 1934. Em 1995, com a Lei 

9.100, finalmente foi alterado o termo “deverá reservar” por “deverão ser preenchidas”, 

trazendo um caráter impositivo para a cota de, no mínimo, 20% de mulheres entre os 

elegíveis, o que resultou numa maior participação das mulheres de maneira mais efetiva na 

política do Brasil. 

 

 

 
2 Mais informações consultar: Os 80 anos do voto de saias no Brasil. TRE-RN. Disponível em:  

 https://www.tre-rn.jus.br/o-tre/centro-de-memoria/os-80-anos-do-voto-de-saias-no-brasil-tre-rn.  

https://www.tre-rn.jus.br/o-tre/centro-de-memoria/os-80-anos-do-voto-de-saias-no-brasil-tre-rn
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1.  Mulheres eleitas ao cargo de prefeitas e vereadoras no período de 2020 -2021 

 

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 

 

 

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 

A representatividade de mulheres no Executivo municipal vem crescendo favoravelmente 

e de forma diversa nas diferentes regiões do Brasil. É válido ressaltar que o melhor 

progresso na representatividade feminina nas prefeituras brasileiras, quando comparados 

dois pleitos seguidos, de 2008 para 2012. Por outro lado, analisando os pleitos municipais 

gerais (excluindo aqueles que eram realizados para apenas alguns Municípios) desde 1972, 

ou seja, em quase 50 anos, houve decréscimo representativo apenas na transição do pleito 

de 2012 para 2016, algo em torno de 0,29. 
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1.2. Mulheres à frente da política nos Municípios brasileiros em 2021 

As mulheres representam mais 51,8% da população brasileira e 52,49% do eleitorado em 

2020 (TSE, 2021). Apesar de representar a maioria da população e do perfil eleitorado no 

país, a representatividade em cargos de liderança no Executivo e no Legislativo, tanto em 

nível federal como municipal, permanece incipiente; e o aumento, mesmo que em uma 

curva lenta, vem ocorrendo em função de políticas afirmativas que asseguraram cotas de 

representatividade no país, que a médio prazo, integradas com outras iniciativas,  podem 

vir a apresentar transformações mais significativas no cenário político do país.    

Nas eleições municipais realizadas no ano de 2020, foi aplicada pela primeira vez um 

dispositivo legal que assegurou em caráter obrigatório a exigência de 30% de candidaturas 

para mulheres e a aplicação do Fundo Eleitoral e tempo de propaganda proporcional. A 

decisão foi tomada com base na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.617, em 2018, 

e na consulta junto ao TSE da deputada Benedita da Silva, em 20193, bem como na ação 

ao STF do Partido Socialismo e Liberdade (Psol) a fim de que as mudanças passassem a 

valer já nas eleições municipais realizadas no ano citado4. 

A Emenda Constitucional (EC) 97/2017 vedou, a partir de 2020, a celebração de coligações5 

nas eleições proporcionais para a Câmara dos Deputados, Câmara Legislativa, 

assembleias legislativas e câmaras municipais. Essa alteração assegurou a reserva de no 

mínimo 30% de registros de candidaturas para mulheres por cada partido de maneira 

individual para concorrer, contribuindo para um aumento de registros de mulheres como 

candidatas a cargos no processo de eleições  (TSE, 2020). 

 
3 Disponível em: https://www.politize.com.br/distribuicao-do-fundo-eleitoral-candidaturas-de-pessoas-

negras/. 
4 Disponível em: https://psol50.org.br/psol-e-educafro-acionam-stf-para-que-proporcionalidade-de-recursos-

a-candidaturas-negras-ja-ocorra-em-2020/. 
5  De acordo com o Glossário Eleitoral, coligação é “a união de dois ou mais partidos com vistas à 

apresentação conjunta de candidatos a determinada eleição. Quando é celebrada uma coligação, esse grupo 

de partidos passa a se relacionar com a Justiça Eleitoral de uma maneira única. Contudo, com as alterações 
promovidas pela EC 97, nas eleições proporcionais, cada agremiação partidária terá de indicar seus 
candidatos” (TSE, 2020). Disponível em:  https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2019/Marco/cota-de-
30-para-mulheres-nas-eleicoes-proporcionais-devera-ser-cumprida-por-cada-partido-em-2020. 

https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2019/Marco/cota-de-30-para-mulheres-nas-eleicoes-proporcionais-devera-ser-cumprida-por-cada-partido-em-2020
https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2019/Marco/cota-de-30-para-mulheres-nas-eleicoes-proporcionais-devera-ser-cumprida-por-cada-partido-em-2020


 

  
P
A
G

A consulta ao STF resultou na determinação do órgão na aplicação da repartição 

proporcional da verba de financiamento de campanha e do tempo de propaganda na 

televisão e no rádio entre candidatos brancos e negros, surtindo efeito de aplicação 

imediata. 

Os mecanismos obrigatórios na Lei das Eleições impactou diretamente no perfil das 

candidaturas e proporcionou efeito significativo no número de mulheres eleitas. Podendo 

ser primeiro observado no resultado das eleições para o Legislativo federal no ano de 2018. 

Nesse pleito, o número de deputadas eleitas registrou 15% pontos percentuais, o maior já 

registrado de mulheres eleitas.  

Durante as eleições de 2020, para o Legislativo municipal foi eleito um percentual de 

16,05% de mulheres para as Câmaras Municipais. No Executivo municipal, o impacto 

principal foi visto no quantitativo de vice-prefeitas, que atualmente representam 16,52%. O 

número de eleitas ao cargo de vices e vereadoras foi o maior registrado de representação 

de mulheres na política do país. 

No âmbito das câmaras legislativas municipais, o número de vereadoras eleitas em 2020 

cresceu aproximadamente dois pontos e meio percentuais se comparado às eleições de 

2016, respectivamente, 13,4% para 16,05%. Embora o número também represente o maior 

já registrado, 25% dos Municípios brasileiros não elegeram sequer uma mulher como 

vereadora. Apenas nas eleições de 2020, pela primeira vez, todas as capitais elegeram ao 

menos uma mulher ao cargo de vereadora.  

Analisando as candidatas a prefeitas, os resultados das eleições municipais de 2020 

confirmaram a vitória de 12,15% de mulheres para as prefeituras. Apesar de ser o maior 

percentual de mulheres já eleitas no Brasil, o resultado ainda é inferior à média de mulheres 

em exercício nos países da América Latina, Caribe e Península Ibérica, isto é, de 12,3%, 

conforme dados do Observatório de Igualdade de Gênero da Comissão Econômica para a 

América Latina e o Caribe (CEPAL, 2012). Considerando a metodologia da Cepal, no Brasil, 

para cada 7,22 prefeitos eleitos há apenas uma mulher no comando de uma prefeitura no 

país, considerando dados das eleições municipais de 2020. 
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Importante destacar que a cota de 30% das candidaturas por partido para mulheres 

impactou diretamente o número de mulheres candidatas, registrando um salto de três vezes 

mulheres candidatas em comparação aos registros da eleição de 2016, saindo de 57,8 mil 

candidaturas para 175 mil candidaturas em 2020. No entanto, o aumento de candidaturas 

revelou-se um tímido quantitativo de eleitas se considerarmos que a legislação assegurou 

a reserva de 30%. 

Os números evidenciam que as mudanças na legislação eleitoral vêm impactando 

positivamente a participação da mulher na política local. No entanto, o fator mais 

preocupante da reduzida participação das mulheres é que é  justamente no âmbito 

municipal que os impactos das políticas públicas podem ser percebidos em maior reflexo 

na vida da população. 

Apesar dos avanços alcançados até o momento, é fundamental que seja garantida a 

participação de mulheres de acordo com todas as suas particularidades e pluralidades. 

Apenas com a presença plena de todas e todos, é possível a construção de cidades 

inclusivas às necessidades de todos os grupos. 

2. MULHERES E O DIREITO À CIDADE  

 

As condições de moradia, acessibilidade a edificações, espaços públicos, escolas, creches, 

praias, parques, paradas e estações de ônibus, ciclovias, arborização, calçadas, becos, 

bebedouros, banheiros, fraldários e espaço família públicos, postes,  muro, iluminação 

pública, acesso à conectividade, água, creches, escolas entre outros integram a dinâmica 

das cidades.  

 Por sua vez, estruturas e desenhos urbanos inadequados, escassos e precários limitam 

ou condicionam o acesso das mulheres à cidade e colocam-nas em situações de 

vulnerabilidade de saúde, social, econômica, ambiental e de violência. Embora essas 

lacunas sejam reconhecidas, identificadas e vivenciadas, em sua maioria as políticas 

urbanas setoriais ainda apresentam fragilidades em fomentar iniciativas para reverter essa 

situação com medidas de curto, médio e longo prazo. 

As políticas urbanas setoriais de planejamento, gestão urbana e do uso do solo, habitação, 

saneamento, defesa civil, mobilidade urbana pouco avançaram no que diz respeito a 
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estabelecer mecanismos explícitos que estimulem critérios de elegibilidade, preferência ou 

priorização ao acesso mais inclusivo das mulheres  a serviços, espaços públicos, 

mobiliários  e infraestruturas urbanas adequadas. 

Em particular, a política habitacional de maneira explícita por meio do Plano Nacional de 

Habitação, programas, projetos habitacionais apresenta normas em suas legislações que 

priorizam ou dão preferência à mulher, em especial, a mulheres chefe de famílias para as 

situações de:  

a) contratos e registros efetivados em programas habitacionais com subvenções 

econômicas formalizados, preferencialmente, em nome da mulher e, na hipótese de esta 

ser chefe de família, poderão ser firmados independentemente da outorga do cônjuge; 

b)  nas hipóteses de dissolução de união estável, separação ou divórcio, o título de 

propriedade do imóvel adquirido, construído ou regularizado pelo Programa Casa Verde e 

Amarela na constância do casamento ou da união estável será registrado em nome da 

mulher ou a ela transferido, independentemente do regime de bens aplicável, excetuadas 

as operações de financiamento habitacional firmadas com recursos do Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (FGTS); 

c) na hipótese de haver filhos da união e a guarda ser atribuída exclusivamente ao 

homem, o título da propriedade do imóvel construído ou adquirido será registrado em seu 

nome ou a ele transferido, revertida a titularidade em favor da mulher, caso a guarda dos 

filhos seja a ela posteriormente atribuída. 

d) preferência de gênero nos critérios de seleção e de hierarquização dos beneficiários, 

bem como as regras de preferência aplicáveis a famílias em situação de risco ou 

vulnerabilidade, que tenham a mulher como responsável pela unidade familiar ou de que 

façam parte pessoas com deficiência ou idosos; 

Além de dispositivos que conectam a moradia com serviços urbanos e equipamentos de 

saúde, comunitários, mesmo que explícitos, há necessidade de aprimoramento e 

coordenação integrada com o planejamento urbano para uma agenda urbana  de questões 

sensíveis ao empoderamento de meninas e mulheres na participação, monitoramento e 

avaliação das políticas.  

Essas lacunas e as incipientes iniciativas federais de programas de fortalecimento 

institucional direcionados ao planejamento urbano municipal trazem profundas implicações  

que se revelam desde a  ausência  de informações  e demandas de como as políticas 
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poderiam ser aprimoradas, considerando os pleitos das mulheres e meninas, passando 

pelos reduzidos materiais técnicos e  guias  práticos que auxiliem a  gestão local na inclusão 

da agenda de gênero em processos de planejamento urbano integrado a políticas setoriais, 

em especial em médios e pequenos Municípios, onde são pontuais iniciativas da agenda 

de gênero conectada à agenda de planejamento e gestão urbana integrada. 

Se de um lado são nos médios e pequenos Municípios que estão localizadas as lideranças 

femininas, por outro, a agenda de debates coletivos urbanos e produção técnica ainda é 

incipiente para identificar lacunas e recomendações para esses territórios, de maneira que 

permita avançar no fortalecimento da agenda de gênero sem deixar nenhum Município para 

trás.   

 

3.  PERFIL DAS ESTRUTURAS DE PLANEJAMENTO URBANO EM MUNICÍPIOS 
LIDERADOS POR MULHERES 

 

Considerando os 677 (12%) Municípios liderados por mulheres, apenas uma capital tem 

uma mulher à frente do cargo de prefeita – o Município de Palmas (TO). A distribuição 

regional da representatividade de Municípios liderados por prefeitas indica que a região 

Nordeste apresenta o maior quantitativo de Municípios com prefeitas eleitas, equivalente a 

44,7% pontos percentuais; ao passo que a região Sudeste (21 %) e Sul (15,8%) e as regiões 

Norte (10%) e Centro-Oeste (8%) são as que menos possuem prefeitas eleitas.  
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Mapa 1 – Municípios liderados por prefeitas por faixa populacional  

 

Fonte: TSE. 

 

Já os Municípios incluídos em algum recorte territorial – Aglomeração Urbana, Região 

Metropolitana ou Ride – representam 23,1%, o que equivale a 157 Municípios liderados por 

mulheres. Sendo 22% deles, ou seja, 150 Municípios, vinculados a uma Região 

Metropolitana. Em todas as regiões brasileiras, há Municípios liderados por mulheres 

incluídos em regiões metropolitanas, apresentando uma concentração maior de Municípios 

incluídos em regiões metropolitanas localizadas nas regiões Nordeste (56 Municípios) e Sul 

(51 Municípios).  

Apenas três Municípios estão inseridos na Região Integrada de Desenvolvimento 

Sustentável (Rides), sendo que duas municipalidades apresentam população superior a 

100 mil habitantes e vinculam-se às Rides da região Nordeste. Além disso, quatro 
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Municípios pertencem à mesma Aglomeração Urbana, todos do Estado do Rio Grande do 

Sul, sendo que uma municipalidade apresenta população maior que 100 mil habitantes.  

Em sua maioria, 94,4% dos Municípios liderados por mulheres apresentam porte 

populacional inferior a 100 mil/hab, apenas 38 (5,6%) Municípios apresentam população 

superior a 100 mil/hab. A região Sudeste é a que concentra a maior quantidade de 

Municípios liderados por prefeitas com população superior a 100 mil habitantes, equivalente 

a 48%, seguida, respectivamente, do Nordeste (26%), Sul (16%) e Norte (10%). Na região 

Centro-Oeste, atualmente nenhum Município liderado por mulheres apresenta porte 

populacional superior a 100 mil/hab.  

Considerando o recorte de 100 mil habitantes, equivalente a 38 Municípios, 

aproximadamente 52% das municipalidades estão incluídas em uma região metropolitana. 

Os dados das eleições municipais de 2020 vinculado com as estruturas populacionais dos 

Municípios liderados por Mulheres permitem apontar que a região Nordeste apresenta o 

maior quantitativo de Municípios liderados por mulheres e em sua maioria os Municípios 

estão concentrados na faixa populacional abaixo de 50 mil habitantes, ao passo que a 

região Sudeste é a que concentra a maior quantidade de Municípios com população 

superior a 100 mil habitantes.  

Ao analisarmos a influência desses Municípios por meio da classificação das Regiões de 

influência das Cidades (REGIC, 2018), há possibilidade de identificar a influência dessas 

cidades na rede urbana e as funções de gestão que exercem sobre outras cidades, 

permitindo identificar se possuem papel de comando em atividades empresariais e de 

gestão pública e, ainda, se possuem atratividade para suprir bens e serviços para outras 

cidades. O alcance desse comando e atratividade no território corresponde à delimitação 

de sua área de influência, ou seja, quais cidades estão subordinadas a cada centralidade 

(IBGE, 2018).  

Considerando as informações disponíveis na pesquisa das Regiões de Influência das 

Cidades – 2018, observa-se predominantemente a concentração de lideranças femininas 

em Municípios categorizados como centro de zona níveis A e B e a categoria sub-regional 

B e os níveis hierárquicos de gestão de território, essas categorias de acordo com a 

pesquisa apresentam hierarquia e influência reduzida na perspectiva regional. 
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Mapa 2  - Municípios liderados por Mulheres e Classificação Regic  

 

 

Fonte: IBGE/Regic 2018. 

 

4. LIDERANÇA DE MULHERES EM MUNICÍPIOS COM PLANO DIRETOR 

 

Dos 677 Municípios liderados por perfeitas,  341 (50,3%) responderam que possuem o 

instrumento de  plano diretor; desses, 200 Municípios possuem população superior a 20 

mil/hab, o que corresponde a 58% das municipalidades; sendo que 44% estão localizados 

na região Nordeste, ao passo que  141 Municípios que  informaram ter plano diretor 

apresentam população inferior a 20 mil habitantes e em sua maioria estão localizados na 

região Sul, com média porcentual de 44% , e em sua maioria localizados no Estado do 

Paraná.  
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A elaboração dos mapas de 3 a 7 nesta pesquisa apresenta informações  e  análises 

preliminares dos distintos comportamentos da existência do instrumento de planejamento 

urbano plano diretor, na medida em que adiciona informações acerca da liderança feminina 

dos espaços de poder local, aqui compreendidos como cargos de prefeitas e vices 

simultaneamente e presença feminina nas câmaras municipais. Essas informações são 

relevantes para estudos posteriores mais aprofundados acerca da agenda de gênero e 

planejamento e os desafios da representação das mulheres nos espaços de tomada de 

decisão para cidades mais inclusivas.  

 

Mapa 3 – Municípios liderados por prefeitas – Existência do plano diretor 

 

 

Fonte: IBGE/Munic. 
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Mapa 4 – Municípios liderados por prefeita e vice-prefeitas – do plano diretor 

 

 

Fonte: IBGE/Munic. 
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Mapa 5 – Proporção de vereadoras em Municípios liderados por prefeita com 

existência  de 

plano diretor 
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Mapa 6 – Municípios liderados por prefeita com existência e atualização do plano 

diretor 

 

Fonte: IBGE/Munic. 
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Mapa 7 –  Municípios liderados por prefeita com existência de Plano Diretor – 

categorizado pelas Faixas IDH-M 

 

 

 
Uma das razões para um número significativo de Municípios com população inferior a vinte 

mil possuir plano diretor, mesmo não sendo obrigatória sua instituição, considerando os  

requisitos do Estatuto da Cidade, pode ser explicada em três perspectivas: a)  pela 

existência de legislação estadual que estabelece algum condicionante de priorização 

vinculado a iniciativas de desenvolvimento urbano; b)   programas de fortalecimento das 

capacidades institucionais estaduais ou municipais que priorizaram a elaboração do  plano 

diretor; c) protagonismo local  em estabelecer diretrizes de  gestão urbana local que 

priorizou o plano diretor.  

 
Destaca-se que pesquisas recentes do Perfil de Informações Básicas Municipais/IBGE 

(2019) já apontavam o aumento de municipalidades abaixo de 20 mil habitantes com a 



 

  
P
A
G

existência de plano diretor, sendo nesse porte populacional (abaixo de 20 mil/hab.) 

identificado o maior crescimento, 66% se comparado aos demais portes. 

 
Em relação ao universo dos 341 (50,3%) Municípios que possuem plano diretor, desse 

quantitativo, apenas 65 (19%)  Municípios na época que responderam à pesquisa do IBGE 

estavam revisando o seu plano diretor e 87  (25,5%) municipalidades informaram na 

ocasião que os respectivos planos diretores estavam atualizados. Em 29 municipalidades 

foi identificado que as prefeitas foram reeleitas. Vale destacar que, das 341 

municipalidades, 88 (25,8%) delas possuem aglomerados subnormais nas áreas urbanas. 

 

Mapa 8 – Municípios liderados por prefeitas – existência de aglomerados 

subnormais 

 

 
Ao analisar o perfil dos Municípios que informaram que estavam em processo de 

elaboração de planos diretores, 65 estavam nesse estágio e em 20 deles as prefeitas foram 
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reeleitas. Todas as municipalidades apresentam porte populacional inferior a 30 mil/hab. e 

50% delas estão localizadas na região Nordeste. 

Oportunamente, foi realizada uma análise nas respectivas leis e instrumentos 

regulamentados desses planos diretores que apontasse uma perspectiva de gênero nos 

341 Municípios liderados por mulheres.  

A análise ocorreu no período de junho e julho de 2021, por meio de consultas aos sites das 

respectivas prefeituras, análise das legislações  que aprovaram os planos diretores, os 

documentos técnicos que subsidiaram a elaboração dos planos diretores, por meio de  

canais  digitais de transparência das respectivas prefeituras ou  em contato  com a  gestão 

local para eventuais esclarecimentos da redação dos dispositivos do plano diretor ou 

dificuldades no acesso da legislação vigente.  

Das análises realizadas, nota-se que 95% dos respectivos planos diretores não 

apresentaram diretrizes explícitas sobre gênero ou questões sensíveis ao público feminino. 

Vale destacar que esses planos diretores foram aprovados em sua maioria anteriores à 

atual gestão liderada por mulheres. 

Os planos diretores que apresentaram diretrizes direcionadas a mulheres via de regra, 

apenas reproduziram diretrizes de políticas setoriais que constam nos marcos federativos, 

por exemplo, diretrizes da assistência social relativa a mulheres, idosos e crianças. Nota-

se que apenas em 10 planos diretores houve menção à priorização de atendimento de 

mulheres em programas habitacionais municipais, em sua maioria utilizando do recurso de 

manutenção dos marcos federais da política nacional de habitação. Em outros, a redação 

de diretrizes que apontam a promoção de iniciativas não eram suficientemente 

aprofundadas, por exemplo, trechos como “mulheres e suas peculiaridades", “mulheres e 

atendimento prioritário em programas federais de habitação”. 

Considerando as diferenças de período entre a base de dados do Tribunal Superior Eleitoral 

e dos planos diretores, não é possível realizar comparações consistentes. Todavia, as 

análises preliminares apontam que nesse conjunto de municipalidades não se observaram 

diretrizes do plano diretor explícitas de uma agenda de questões sensíveis a mulheres nos 

mecanismos de planejamento urbano. 

As análises quantitativas e as análises de diretrizes nos respectivos planos diretores desse 

conjunto de Município liderados por prefeitas revela uma sub-representatividade da 

inclusão da agenda de gênero no principal instrumento básico de planejamento urbano. 



 

  
P
A
G

Embora a agenda de gênero e planejamento urbano tenha sido objeto de debates, diálogos, 

seminário, ainda não se revelou uma diretriz explícita para a inclusão de debates, eixos e 

temas nos processos democráticos de revisão dos planos diretores. 

 
Essa não é uma dificuldade exclusiva de Municípios com existência de plano diretor 

liderados por mulheres. Ao optar pela utilização do recorte de gênero nesta pesquisa, um 

dos dados que mais chama atenção é que a maioria das líderes mulheres à frente da pasta 

de Municípios com  plano diretor assume estruturas já fragilizadas do ponto de vista de 

capacidade técnica e institucional. Esses territórios não possuem histórico de capacidade 

institucional e, mesmo quando essas prefeitas buscam articulações para promover a 

agenda de gênero em suas diretrizes de política urbana, elas encontram dificuldades, em 

virtude das  fragilidades de apoio técnico e institucional. Acrescenta-se que no recorte 

utilizado em 25% dos 341 Municípios que possuem planos diretores não existe 

representação de mulheres frente às Câmaras Municipais na eleição de 2020. 

 
As deficiências das  estruturas de capacidades institucionais locais, somadas à ausência 

de políticas nas esferas estadual e nacional nos últimos 20 anos,  também não avançaram 

em programas de capacitação, desenho de  iniciativas e ferramentas de planejamento 

urbano para fomentar mecanismos de solidariedade para a construção de uma agenda 

urbana  com foco em questões sensíveis a gênero de maneira explícita e integradora, com 

exceção de iniciativas mais explícitas e asseguradas em lei, viabilizando o direito das 

mulheres à  moradia. 

 
As análises demonstram a baixa evidência da agenda de gênero nas respectivas 

legislações urbanas que viabilizem a implementação de iniciativas concretas. Em sua 

maioria, o debate da agenda de gênero ainda é incipiente em guias de planejamento urbano 

de maneira prática, apontando possibilidades para a gestão pública, boas práticas, 

instrumentos urbanísticos em prol da equidade. 

 
Por vezes, a agenda de gênero na política pública urbana é tratada em temas transversais 

ou apenas como diretrizes, que, via de regra, não são aprofundadas por meio de 

programas, incentivos ou ferramentas de solidariedade urbana.  
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E, embora seja reconhecido que são as mulheres no dia a dia as maiores impactadas pela 

violência urbana, pela falta de acesso à moradia, água, assédio ou situações de 

vulnerabilidade nos trajetos (seja por meios motorizados públicos ou particulares e não 

motorizados casa-trabalho-escola), espaços públicos e mobiliário urbano hostis e  

inseguros, exclusão digital,situação de desastres,  ainda há pouco incentivo nesse campo. 

 
 

4.1 Os efeitos da presença das mulheres na política   

 

Estudo do Global Institute for Women's Leadership da King's College London, publicado em 

2020, evidencia que mulheres, quando no Legislativo, regulamentam mais leis se 

comparadas aos homens em temas que são fomentados em agendas mais sensíveis à 

questão de gênero, por exemplo, igualdade, direitos reprodutivos, saúde sexual, temas 

relacionados à família, ao cuidado de crianças, ao assédio e violência contra mulheres. O 

estudo indica que as mulheres potencialmente priorizam essas temáticas quando ocupam 

cargos de liderança, uma das hipóteses se baseia em suas experiências quanto à 

marginalização desses temas e também pelas responsabilidades em sua maioria 

exclusivas imputadas a elas com relação a esses temas. 

 
Todavia, a realidade das infraestruturas urbanas, a fragilidade de capacidades institucionais 

e as legislações urbanísticas defasadas ou que indiretamente ou diretamente não articulam 

diretrizes específicas para fomentar iniciativas da agenda de gênero se apresentam como 

desafios que podem ser fatores que dificultam a implementação das iniciativas para tornar  

as  cidades mais seguras, inclusivas e sustentáveis  para as mulheres. 

 
Pesquisas que analisam a atuação de mulheres nas esferas políticas do Brasil confirmam 

as tendências em nível global de que as mulheres no Legislativo federal criam e aprovam 

mais projetos de leis que tenham mulheres como público beneficiário. No entanto, quando 

se buscam referências acadêmicas sobre a atuação de mulheres líderes políticas na esfera 

municipal ou mesmo na política urbana  os resultados são escassos e os existentes vão na 

contramão do que se vê no âmbito federal e também internacional.  
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Apesar da escassez das fontes acadêmicas, a bibliografia que analisa a ação de mulheres 

no Executivo municipal brasileiro vai na contramão do que apontam as pesquisas que 

discorrem acerca da atuação desse mesmo grupo no Legislativo federal (VAMOS JUNTAS, 

2021). Em estudo que compartilha das mesmas fontes da Pesquisa do IBGE/Munic, foi 

possível inferir que a presença de mulheres na gestão do poder Executivo municipal não 

amplia a possibilidade da execução de políticas públicas com recorte de gênero6.  

 
Contudo,  a Confederação Nacional de Municípios (CNM)  chama a atenção  para essas 

análises, uma vez que o mesmo estudo alerta que a presença de mulheres em cargos de 

gestão nas secretarias locais implica maior sensibilidade, projetos e iniciativas de políticas 

públicas com o recorte de gênero, mesmo quando a liderança local é do sexo masculino 

(prefeito). 

 
Portanto, é válido destacar que assegurar espaços de decisão na gestão local às mulheres, 

além de promover acesso, diversidade e equidade nos espaços de poder, impacta 

positivamente o desenvolvimento de políticas públicas que sejam mais sensíveis à agenda 

de gênero e avançar em mecanismos institucionais e financeiros que permita a 

permanência delas e o exercício  de suas atividades. 

 
Em estudo recente7  que fez uma análise comparativa entre a atuação de gestores e 

gestoras reeleitos no enfrentamento da Covid-19 no Brasil, obteve-se o resultado preliminar 

de que Municípios liderados por mulheres apresentaram estratégias  de saúde pública não 

farmacológicas (por exemplo,  medidas de proteção pessoal, medidas ambientais, medidas 

de distanciamento social e medidas relacionadas às viagens de combate à Covid-19) que 

resultaram em impactos menos severos à população e à gestão pública quando  

comparados a Municípios sob a gestão de prefeitos reeleitos em situações administrativas 

semelhantes8.  

 
6 “Mulheres implementam mais políticas públicas para as mulheres? O efeito da presença de mulheres no 

comando do poder Executivo municipal para a implementação de políticas públicas com recorte de gênero 

nos municípios brasileiros”. Disponível em: https://lume.ufrgs.br/handle/10183/189845. Acesso em: 13 out. 
2021. 
7 Under pressure: Women’s leadership during the COVID-19 crisis. Disponível em: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3883010. Acesso em: 17 ago. 2021. 
8  Pesquisa CNM Covid-19. Disponível em: 

https://www.cnm.org.br/biblioteca/registros/todos/todos/todos/date_desc/todos/todos%7C21/1. 

https://lume.ufrgs.br/handle/10183/189845
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3883010
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Já a pesquisa sobre liderança global realizada pelo instituto Ipsos9, realizada no ano de 

2021 em 28 países, aponta que, em 18 desses 28 países, a média de cidadãos e cidadãs 

que acreditam que  lideranças femininas em cargos de poder  podem trazer sucesso e paz 

é maior ou igual a 50%.  O Brasil foi um dos países incluídos na pesquisa e liderou o ranking, 

com 72% da população amostral atribuindo positivamente o papel relevante para as 

lideranças femininas na construção de um mundo com sucesso e paz. Considerando os 

dados da amostra, sete (7) entre cada dez (10) brasileiros e brasileiras acreditam que o 

mundo seria mais pacífico e bem-sucedido com mais líderes políticas mulheres. (IPSOS, 

2021) 

 

Recomendações para o fortalecimento da agenda municipalista de gênero 

As recomendações para uma agenda municipalista de gênero para sensibilizar as 

lideranças locais e as comunidades na promoção da equidade nas cidades perpassam 

diversas iniciativas que requerem coordenação e governança para avançar além de 

projetos localizados, embora se reconheçam a importância e a relevância de iniciativas 

pontuais. É preciso avançar em propostas regulatórias que assegurem continuidade de 

planejamento e gestão das estratégias para além de projetos ou agendas que em sua 

maioria finalizam com ciclos governamentais ou de instituições multilaterais. 

 

É fundamental fomentar guias e estratégias que orientem a gestão pública a incorporar 

diretrizes de gênero no planejamento a médio prazo, em especial, no Plano Plurianual 

2022-2025 (PPA) e a previsão de receitas, despesas, metas e prioridades nas ferramentas 

orçamentárias locais. 

 
Uma iniciativa de referência que merece destaque é o Projeto: Mulheres Seguras e 

Municípios Livres de Violência Contra a Mulher10 da Confederação Nacional de Municípios 

em parceria com a Delegação da União Europeia no Brasil, com o objetivo de apoiar  a 

 
9   Disponível em: https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2021-09/Global-views-on-

Angela-Merkel-and-German-leadership-report_0.pdf. 
10 Acesso aos materiais produzidos pelo Projeto Mulheres Seguras e Municípios Livres de Violência Contra 

as Mulheres disponível em: 
https://www.cnm.org.br/biblioteca/registros/todos/todos/todos/date_desc/todos/todos%7C8/1.  

https://www.cnm.org.br/biblioteca/registros/todos/todos/todos/date_desc/todos/todos%7C8/1
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gestão local das administrações  de médio e pequeno porte em  10 cidades brasileiras do 

interior do Nordeste a aplicar um modelo de intervenção para estimular a articulação de 

líderes mulheres de governos locais e da sociedade civil para a construção e aplicação 

conjunta de políticas e ações de combate à violência contra as mulheres nos espaços 

públicos e privados.  

 
Um resultado inovador, e não esperado (mas muito bem-vindo), do Projeto foi a candidatura 

e eleição de mais mulheres nos Municípios participantes e do entorno. Nos Municípios 

participantes do projeto Mulheres Seguras e Municípios Livres de Violência Contra as 

Mulheres houve um aumento de 200% no número de candidaturas femininas e 44% de 

candidatas eleitas no pleito de 2016. Um percentual considerável em relação aos 11% 

nacionais (eleições municipais de 2016) e 27% no Estado do Rio Grande do Norte no 

mesmo ano. 

 
Estimular iniciativas que empoderem meninas e mulheres em espaços de poder e debates 

fortalece instrumentos mais amplos de promover a participação com equidade nas tomadas 

de decisões acerca de planejamento e desenvolvimento urbano que afetam o seu cotidiano.  

 
Destaca-se que são incipientes na política urbana mecanismos e estímulos em distintas 

esferas que promovam a participação de mulheres em situação de vulnerabilidade, 

moradoras de periferias urbanas, mulheres rurais em espaços de participação e controle 

social. 

 
A Confederação destaca algumas recomendações para uma agenda municipalista como 

importantes para auxiliar as lideranças locais no processo de introdução da temática de 

gênero. 
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Recomendações para o Executivo em distintos níveis da Federação 

 

 

 

- Elaborar carta de serviços, projetos, programas em nível federal e estadual para 

auxiliar no mapeamento de questões sensíveis a mulheres às lideranças locais. 

- Viabilizar ferramentas e estruturas institucionais que oportunizem a participação de 

mulheres de diferentes identidades de gênero, raça, cor, renda nas estruturas de gestão 

democrática de planejamento urbano nas esferas nacionais, estaduais e locais. 

- Impulsionar as diretrizes da Agenda 2030 e seus 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável ODS) e da Nova Agenda Urbana como uma ferramenta estratégica para a 

inclusão das questões de gênero ao desenvolvimento urbano. 
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- Desenvolver guias e orientações considerando as distintas realidades locais e a 

complexidade urbana. 

- Estimular logradouros, praças, espaços públicos e representações artísticas com 

elementos plurais. 

- Inclusão da educação urbana e linguagem acessível não sexista que permita 

encorajar meninas e mulheres e suas plurais identidades de gênero e raça. 

- Promover mobiliários urbanos inclusivos e plurais, respeitando a identidade de 

gênero. 

- Fomentar a perspectiva de gênero nas iniciativas de  planejamento urbano para  

adaptação climática. 

- Assegurar espaços plurais de participação social. 

- Assegurar espaços e iniciativas de políticas de prevenção, mitigação e adaptação 

aos desastres naturais com participação das meninas e das mulheres, uma vez que elas 

são as maiores atingidas pelos desastres. 

- Assegurar a presença de mulheres na composição equânime em conselhos, 

comissões, audiências públicas, eventos, congressos. 

-  Redes estruturadas e claras para: a) atendimento a serviços públicos urbanos para 

mulheres; b) de denúncias; c) apoio. 

 
Recomendações para o Legislativo 
- Fomentar uma carta de estratégias para a agenda legislativa com boas práticas de 

gestão realizadas pelas lideranças femininas e para as meninas e mulheres. 

- Fomentar mecanismos indutores nas esferas federais e estaduais para estimular 

projetos e iniciativas que visem à promoção da equidade de gênero. 

- Propor legislações urbanas e instrumentos urbanos que viabilizem espaços mais 

inclusivos para mulheres (iluminados, seguros, caminháveis, acolhedores, sustentáveis). 

- Assegurar a presença de mulheres na composição equânime  em comissões, 

audiências públicas, eventos, congressos. 

- Comitês de Gêneros. 

- Compartilhamento de orientações para denúncias de assédio. 
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Recomendações para o Judiciário 
- Estimular no Poder Judiciário a equidade de gênero. 

- Comitês de promoção da igualdade de gênero. 

- Assegurar mecanismos para participação das mulheres em concursos, comissões, 

bancas examinadoras. 

- Ampliar campanhas de sensibilização. 
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