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Apresenta~ao

0 tema genero e desenvolvimento esta, atualmente, na pauta de discussoes. Ha
uma grande expectativa de que a Plataforma de Ayoes da IV Conferencia Mundial
sabre a Mulher passe do piano das intenyoes e dos acordos intemacionais para a
concretude das ayoes. Todos os envolvidos e, mesmo aqueles, recentemente, tocados
pelo assunto, tern demonstrado uma disposiy~io surpreendente para contribuir na
formulay~io e implementayao de instrumentos e medidas eficazes que a:celerem o
processo de superayao das desigualdades entre mulheres e homens - condiyao
indispensavel para o desenvolvimento de qualquer nayao.
Um texto simples e claro faz deste livro um instrumento de facil manuseio,
basico - como seu subtitulo indica - para se entender um pouco mais o complexo
conceito de "genero": como ele se constitui, seu jogo de espelhos, sua epifania as
avessas.
Ter maior clareza como as desigualdades entre mulheres e homens sao forjadas,
reproduzidas no tecido das relayoes humanas; considera-las, juntamente com o vies
de classe e raya, no planejamento de p oliticas publicas, buscando formas de
desconstrui-las; avaliar previamente o impacto que as politicas podem trazer,
diferentemente, para mulheres e homens - e fundamental, e urgente para que se utilize
melhor os escassos recursos publicos e para que se garanta um desenvolvimento com
justiya
0 Conselho dos Direitos da Mulher do Distrito Federal, trazendo a publico essa
traduyao, sente, nao s6 ter cumprido um agradavel <lever com mulheres e homens, mas,
sobretudo, sabe que esta iniciando, com aqueles as maos de quern este livrinho chegar,
uma instigante caminhada, cujos passos serao a descoberta e o exercicio de uma nova
maneira de ver o mundo: sob a 6tica de genero; de novas praticas e valores que
propiciarao relayoes mais igualitarias entre mulheres e homens; a construyao daquela
sociedade pela qual ha tantos anos estamos lutando.

Maria Ricardina S. de Almeida
Presidenta

,

Indice
I.

Introdu9ao ..................... ........................................ ........................ ..... ........................ ... .. 11

II.

Entendendo o Genera: as Palavras e seus Significados ................ .............. ... .................... 15
0 que e Genera? ................................. ....... ............. ..... .. ..................... . .......... ... . ... .. ...... 15
Trabalhar com Questoes de Genera e a mesma coisa que trabalhar com
reflexoes homens e/ou mulheres? ............. .. ........ ........ .. ................. ... .... ......... ..... ..... 17

Formulando Estrategias de Desenvolvimento .................. .. ............... ...... .. .......... ... ....... 18
"S6 mulheres" versus "Abordagens Integradas" ........................... ............ .. .......... 19
De "Mulheres no desenvolvimento" (WID - Women in Development) para
"Genera e desenvolvimento" (GAD - Gender and Development) ...................... .... 19

III. Nasce-se Mulher: o Genera e Construido ........ ................ ................... .... .............. .. .......... 21
Divisao do Trabalho par Genera ............ ......................................................... .... .......... 22
A Dimensao Repradutiva .... ........... ...... .............. ............................... ............. .. .......... .. 23
Divisao do Poder por Genera ... .... ... ........................ ...................... .. ............. ................ 24

IV.

Questoes Especificas e Distin96es Importantes .. ........................ .. ................... ................ 26
Genera e o Feminino ... ... .. ....... .. ............................................. ........................ ... ...........
Violencia Contra as Mulheres ..... .. .................... .. ............... ................... ...... ... ..........
Direitos Humanos <las Mulheres ................... ................... ........................................
Sau de das Mulheres .... ....... ......... .... ................ .. ................ ......................................
Planejamento Familiar e Politica Populacional ... ........ ......... ....... ...............................

•

26
26
27
27
27

Relacionadas, mas nao as mesmas .... ................... ..................... ....... ......... ... .... .......... .. 27
Eqiiidade e lgualdade ....... ............................ .. ... ............. ....... ................ ... .. ... ........... 28
Condi9ao Feminina e Situa9ao das Mulheres .. .............. .. ..... ...... .......... ........ ........... . 28
Necessidades Praticas e Interesses Estrategicos .................... ..... ........... ................. . 29

V.

0 Desenvolvimento atraves da Otica de Genera .. .................. .. ....... ... .............................. 30
Li96es Aprendidas ..... ...... .... ......................... ....... .............. .. ...... .................................. 30
Caminhando Adiante ................. ....................... .................. ... .... ........... ....................... 31

VI.

Considera96es Finais ....... ... ...... .. ............................. ......... .... ......................... ............ ...... 33

VII.

Bibliografia .................... ................ .. .................... ...... ............ ..... ................... ............ ...... 34

I.

IntrodUfQO

I

magine, apenas por urn rnornento,
que voce acorde em um rnundo
virado de cabe~ para baixo, urn
rnundo onde os servi9os destinados
aos cuidados das crian9as estejarn
localizados no local de trabalho dos
pais, onde as estatisticas de fertilidade
registrern a media de filhos por
hornern, onde as rnaes pe9arn aos
rneninos para limpar algo derrarnado
no chao e as rneninas para trocar urna
larnpada, onde os noticiarios de TY,
a noite, rnostrern nao urna sala de
temos cinza, mas uma onde
sobressaern roupas estarnpadas e na
qua) estejarn reunidas lideres de
industrias.

Voce ficaria
surpresa?
0 ano de 1995 marca o 50°
aniversario da assinatura do
Prearnbulo da Carta das Na9oes
Unidas que declara que "N6s, os

Povos das Na9oes Unidas,
determinados ... a reafirmar a
cren9a nos direitos humanos
fundamentais e na dignidade e no
valor da pessoa h~mana, na
igualdade de direitos dos homens e
das mulheres e das na9oes grandes
e pequenas... ".
No rneio seculo que a isso se seguiu,
surgiu urna diferente concep9ao do
rnundo, um rnundo inesperado e
surpreendente sob a 6tica daqueles

tempos, /assim corno as cenas
irnaginadas acima ainda parecern para
n6s.
As novas tecnologias revolucionararn
nossas vidas e locais de trabalho.
Expandirarn-se as -areas de pesquisa
e de investiga9ao social trazendo
novos conhecimentos e novos
entendimentos para cada aspecto de
nossas vidas.
No entanto, tantas coisas
fundarnentais continuararn no rnesrno:
pobreza e opressao, rnedo e violencia
estao presentes em todo o mundo. Em
muitas partes da Terra, as pessoas
vivem em condi9oes piores - e com
menos esperans;as - que antes.
A cren9a na possibilidade de urna
mudans;a para rnelhor e a essencia
dos trabalhos de desenvolvirnento.
Mesmo assim, um dos elementos
mais resistentes as mudans;as tern sido
a dificuldade dos planejadores do
desenvolvimento e dos formuladores
de politicas em reconhecer o papel
que a questao de genero tern nos
resultados das iniciativas e
interven9oes.
As nos;oes sobre o que e adequado
para as mulheres e para os homens
estao tao fortemente arraigadas nos
cenarios do desenvolvirnento, que se
admitern arnplarnente a persistencia e
o poder de suas prernissas e
estere6ti pos.
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Talvez isso nao seja uma surpresa,
considerando-se o quao
profundamente as pessoas - tanto as
mulheres quanto os homens, enquanto
agentes de desenvolvimento ou
individuahnente - intemaliz.am
premissas de genero, tomando-as
como suas e reproduzindo-as em sua
vida profissional e pessoal.
Como este texto procurara explicar, as
questoes de genera sao um
componente essencial do processo de
desenvolvimento. Mas elas
representam claramente muito mais.
Etas tocam - e atingem
profundamente - nossas no<;oes
individuais de masculinidade e
feminilidade, o que e ser masculino ou
feminino, como educar e ser educado
como menina ou como menino e
chegar a idade adulta "envolvida(o)"
por uma identidade produzida pela
cultura e pela sociedade,
impregnada de atributos, privilegios e
limita9(5es, baseados no nosso sexo
biol6gico.
Os processos sociais e individuais de
aquisi<;ao de identidade de genero sao
importantes pontos de partida para se
enfrentar a ideia corrente de que
mulheres e homens sao
"naturahnente" talhados para certas
tarefas e que a biologia e quern
melhor define quern deve fazer o que.
As ideias intemalizadas sobre as
caracteristicas femininas e masculinas
podem parecer distantes ou mesmo
nao ter nenhuma rela<;ao com as
preocupa9oes do trabalho de
desenvolvimento.

Conceitos de

G~nero

Esta tern sido a rea<;ao de rnuitos
construtores de estradas, planejadores
urbanos, pessoas responsaveis pela
libera<;ao de recursos e outros
profissionais, os quais o INSTRAW Instituto Internacional de Pesquisa e
Treinamento para o Avan90 das
Mulheres (das Na9oes Unidas) tern
tido a oportunidade de inquirir.
Talvez seja o conhecimento dessa
dimensao pessoal que nos ajuda a
explicar a resistencia e mesmo a
hostilidade a introdu9ao da questao de
genero na esfera do desenvolvimento.
Outra dificuldade encontrada quanto
ao planejamento do desenvolvimento
tern sido a visao de que genera e uma
rnateria para eruditos, especialistas ou
simplesmente para rnulheres.

E neste ponto que este livro come9a.
0 INSTRAW, a t'.mica agencia das
Na9oes Unidas especializada na
pesquisa e no treinamento sobre
rnulheres, defende a introdu9ao de
novos sistemas de ana.Iise conceitual,
pesquisa e metodologia de
treinamento. Nossa experiencia nessa
area tern rnostrado que OS
instrumentos existentes nao
conseguiram superar os bloqueios de
genero . Muitas das atitudes
expressadas por profissionais da area
de desenvolvirnento nos niveis
comunitario, nacional e intemacional,
evidenciaram um abisrno entre os
conceitos de genero discutidos por
especialistas e a aplica9ao <lesses
conceitos em politicas, programas e
no trabalho cotidiano. E ea partir dai
que o INSTRAW esta interessado em
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contribuir para um.a maior
compreensao do uso dos conceitos de
genero no planejamento do
desenvolvimento.
Este trabalho e dirigido a planejadores
e formuladores de politicas, que atuam
nas organizac;oes govemamentais
nacionais e intemacionais, no setor
privado, nas organizac;oes
nao-govemamentais e entidades civis.
Temos tambem a esperarn;a de que
este trabalho leve mulheres e homens
com responsabilidade nessas
instituic;oes a se preocuparem com a
questao, uma vez que pretendemos
influenciar nao apenas politicas e
programas mas tambem pessoas.
Fazer com que a questao de genero
seja considerada e a nossa maneira de
dar continuidade a missao da IV
Conferencia das Nac;oes Unidas sobre
a Mulher, refletindo uma nova etica
para o desenvolvimento sustentavel
que tenha como objetivo basico a
melhoria de qualidade de vida de todos
os seres humanos e sua participac;ao
ativa como agentes de mudanc;as,
compatibilizando os objetivos
economicos, culturais e sociais,
ajustando o crescirnento com a
equidade e reforc;ando a
interdependencia e a parceria de
mulheres e homens.
Para alem das nossas competencias e
mandato institucional, esta a
comprovada necessidade de se chegar
a raiz dos obstaculos invisiveis que
inviabilizam tantas iniciativas de
desenvolvirnento .relacionadas com as

mulheres. A 6tica de genero pode
provar ser iluminadora de reac;oes
inesperagas, como a de um agente de
desenvolvirnento dinamarques,
trabalhando no Zirnbabue, que
constatou: "As meninas esttio sempre
muito cansadas e niio siio tao
ativas quanta as meninos. Eu nunca
questionei o porque." (Farr e
Chitiga, 1991:32)

E este tipo de questionamento e de
analise que pode abrir nossos olhos e
tomar possivel uma mudanc;a positiva.
Para isto, estamos fazendo o convite
para considerar que, no ceme da
relac;ao entre genera e
desenvolvirnento, existe um mundo de
oportunidades iguais, pelo qual todos
nos estamos trabalhando.
Use a palavra genera e uma serie de
questocs provavelmente aparecera:
Genera refere-se apenas as mulheres
ou tambem trata de homens? Genera
considera todas as mulheres como se
fo.ssem iguais? Genera divide homens
e mulheres ou os une?
Talvez o caminho mais facil para se
sair dessa confusao seja a
compreensao do que genera nao e.
0 tenno genera nao e sinonirno da
palavra mu/her, como tambem nao e
uma forma abreviada para designar
mu/heres e hamens.
0 USO da palavra genera nao e um
modo de diferenciar trabalho com
mulheres de feminismo, nem uma
maneira de disfarc;a-lo. Genera nao e
uma categoria homogenea nem uma
categoria exclusiva. Genera nao e um
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conceito estitico, congelado no tempo
e no espa90. 0 estudo das relay5es de
genero para o planejamento do
desenvolvimento nao se concentra
nos conflitos entre mulheres e homens

a nivel individual, ainda que possa
leva-los em conta. Tampouco o genero
envolve urn determinado movimento
social, ta! como fazer com
que os homcns passem a lavar lou9as ...

Conceitos de Genero no Planejamento do Desenvolvimento
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II.

Entendendo o genero:
as palavras e seus significados
0 que e
genero?

G

enero e um conceito que se
refere a um sistema de papeis
e de rela96es entre mulheres e
homens, OS quais nao sao
determinados pela biologia mas pelo
contexto social, politico e economico.
0 sexo biol6gico de uma pessoa e
dado pela natureza; 0 genero e
construido.
Segundo as palavras de Naila Kabeer,
genero pode ser visto como o
" .. . processo atraves do qua!
individuos que nasceram em
categorias biol6gicas de machos ou
femeas, tornam-se categorias
sociais de mu/heres e homens pela
aquisir;tio de atributos de
masculinidade e feminilidade,
definidos localmente. " (Kabeer,
1990:9)
Adotar uma perspectiva de genero e
"... distinguir entre 0 que e natural
e biol6gico, o que e social e culturalmente construido e, no processo,
renegociar as fronteiras entre o
natural - e, por isso mesmo,
relativamente injlexivel - e o social
- relativamente/ transformavel."
(Kabeer, 1990:9)
I

Do mesmo modo que mulheres e
homens possuem diferen9as sexuais
biologicamente determinadas, tambem
lhes foram impostos pela. sociedade geralmente de forma arbitraria -

diferentes papeis, baseados em seus
sexos. Este fenomeno e conhecido
como papeis de genero: modos de
ser e de interagir como mulheres e
homens, que sao moldados pela
hist6ria, ideologia, cultura, religiao e
pelo desenvolvimento economico. Os
papeis de genero sao aprendidos.
Eles diferem de uma sociedade para
outra, de um lugar para outro e variam
de acordo com a epoca.
Caracteristicas como cabelos
compridos, consideradas femininas
num determinado momento, podem
ser consideradas caracteristicas
masculinas numa outra epoca.
Fatores passageiros como a moda e
tao profundos como as rela96es
desiguais de poder determinam as
particularidades dos atributos de
genero, numa dada cultura.
As caracteristicas sexuais sao
determinadas no utero, no momento
da concep9ao. A identidade de
genero e desenvolvida durante a
inf'ancia e na vida adulta. A
constru9ao dos papeis e das rela96es
de genero e um processo permanente.
Os pais e as maes, as irmas e os
irmaos, os parentes e os amigos, todos
desempenham um papel no refor90 ou
desestimulo de certos
comportamentos para meninos e
meninas. As escolas, assim como a
rnidia e outras institui96es pr6ximas
aos lares tern esse papel formativo,
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transmitindo valores, modelos de
papeis e estere6tipos de genero.

rela9iio a genero, sensivel a genero e
analise de genera.

0 ambiente domestico e
freqiientemente considerado como a
primeira arena das rela9oes de
genera. Mas homens e mulheres
interagem nos servi9os burocraticos',
nos neg6cios, nos partidos politicos e
em outras esferas, imbuidos de
atitudes, aptidoes e condicionamentos
que lhes sao impastos com base no
genero, repetindo e reformulando
esses modelos e estere6tipos.

Vies de genero: refere-se a discrimina9iio que "... vai da exclusiio das
mu/heres dos programas de
desenvolvimento, a discrimina9iio
salarial e a violencia sistematica
contra as mulheres."

Falar sobre genera niio implica
afirmar que todas as mulheres siio
iguais. Mas as mulheres compartilham
obsticulos, for9a e experiencias que
as unem como um grupo, conferindo a
elas interesses e necessidades
comuns. A categoria de genera pode
ser tao util quanto outras - tais como
ra9a, etnia, classe, casta,
nacionalidade, idade ou estado civil embora estas possam, num
determinado contexto, adquirir um
significado mais rclevante. As formas
que a subordina9iio social e
economica assumem siio tao
complexas e individualizadas, quanto
as pessoas sobre quern recai o seu
onus. Apesar do genero estar sempre
presente, tern sido constantemente
ignorado.

Em resumo, genero e um conceito,
uma condi{:iio, uma categoria e um
componente. Mas genero pode ser
usado, tarnbem, de diversas outras
formas: vies de genera, neutro em

Segundo Jodi Jacobson, "Na sua
forma mais generica, (..) expressase na aloca9iio altamente desigual
dos recursos, sejam estes,
alimentos, credito, educa9iio,
emprego, informa9iio ou
treinamento." (Jacobson, 1992:9)

Neutro em rela{:do a genero:
descreve pessoas ou politicas que
falham no reconhecimento do genero
como determinante das op9oes
oferecidas as mulheres e aos homens.
Como ilustrayiio, o lar se constitui num
verdadeiro local sem visiio de genero,
na medida em que os prograrnas
freqiientemente encaram esta unidade
basica de assistencia como monolitica,
ignorando o fato de que nem todas,
nem mesmo a maioria das familias se
enquadram nesta imagem
estereotipada de "pai, mae, filhos" e
que os beneficios e as desvantageris
do desenvolvimento niio siio
igualmente distribuidos entre todos os
seus membros.
O tenno sensivel a genero, em
contrapartida, descreve uma
abordagem que considera os fatores
enraizados na divisao do trabalho e do

Conceitos de Genero no Planejamento do Desenvolvimento

16

poder entre mulheres e homens e que
se utiliza de informa9oes coma renda
e influencia para revelar quern se
beneficia e quern e alijado das a9oes
voltadas para o desenvolvimento.

Analise de genero: e a sistematica
avalia9ao dos papeis, rela9oes e
processos, enfocando as
desigualdades quanta ao poder,
riqueza e carga de trabalho entre
mulheres e homens em todas as
sociedades. Aplicada ao processo de
desenvolvimento, a analise de J;enero
considera os diferentes impactos que
os programas e politicas tern sabre
homens e mulheres.

E

xistem varias maneiras de
conduzir a antilise de genero,
mas as questoes basicas a serem
colocadas. conforme sugestoes da
Conferencia de Bergen, realizada em
1991. que tratou de Treinamento sabre
( ;enero e Planejamento do
Dcsenvolvimento, sao:

0 Quern faz o que?
(divisao do trabalho entre mulheres
e homens no sistema a ser
analisado);
0 Quern possui o que?
(acesso a propriedade, titularidade
e direitos de decisao sabre
recursos publicos e privados no
sistema em questao);

0 Quais os fatorcs quc influcnciam a
organiza9ao de genero?
(identifica9ao de fatores cultura. legisla9ao, economia e
propostas politicas - que
influenciam essa organiza9ao de
genero);
0 Como os rccursos publicos e
privados sao distribuidos e quern
recebe o que?
(quais estruturas institucionais sao
utilizadas, seus graus de eqtiidade e
eficiencia e como faze-las
responder mais eficazmente as
necessidades dos homens e das
mulheres).

Trabalhar com
questoes de genero
e 0 mesmo que
trabalhar com
reflexoes sobre os
homens e/ou as
mulheres?
Trabalhar com as mulheres nao
significa automaticamente que considera9oes de genera estejam sendo
incluidas. Apesar das rela9oes de
genera estarem sempre presentes,
leva-las em considera9ao requer um
interesse especial na sua aprecia9ao.
Realmente, muitos trabalhos de
desenvolvimento com mulheres
ignoram essas preocupa9oes de
genera, ao supervalorizar os papeis
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reprodutivo e domestico das mulheres
ea sua "guetiza9ao" em atividades
consideradas, tradicionalmente, como
femininas .
Mas tambem as questoes de genera
nao estao necessariamente atendidas
quando os homens se tomam
datil6grafos e quando as mulheres
rompem barreiras consideradas
"telhado de vidro". "Trocar um papel
de genero de um para outro sexo,
niio significa, por si s6, um sinal de
conscientiza9iio de genero ",
escrevem Ellen Farr e Rudo Chitiga.
"Homens e mu/heres podem
executar diferentes tipos de
trabalhos e serem iguais, como
tambem podem desempenhar
fun9oes identicas e serem desiguais.
0 problema niio se refere tanto
sobre quern faz o que, mas quem
define os papeis do outro e se,
tanto homens quanto mu/heres, tem
escolha". (Farr e Chitiga, 1991:25)
A confusao quanto a terminologia
mulher/genero e compreensivel na
medida em que reflete uma mudan9a
gradual do foco sobre a mu/her para
o foco sobre genero, sobre o que .
muito se tern debatido.
No pr6prio INSTRAW, os termos
genero e mu/heres tern sido usados
de diferentes maneiras no decorrer do

1

tempo, evoluindo a partir de novos
conhecirnentos adquiridos atraves da
experiencia. Proponentes do foco e_,m
genero sustentam que a discussao
sobre mullieres, irnplicitamente,
envolve mulheres, homens e o
relacionamento entre ambos, e que a
terminologia de genero apresenta
melliores possibilidades de influenciar
"the mainstream". 1 Outros acreditam
que o termo mu/heres deve ser usado
porque as mulheres, ha muito tempo,
rem sido ignoradas e que a mudan9a
para o termo genero tiraria as
mulheres do centro das aten9oes.
Acreditamos que os dois pontos de
vista sao validos e que a resposta se
encontra nao em "um ou outro"
mas em "um e outro ".
Esta concep9ao de genero tern se
mostrado essencial para os objetivos
de analise. Mas a terminologia
mu/heres, com suas diversas variaveis
descritivas (ex: mulheres idosas,
pobres, de raya/etnia diferentes)
continua sendo util.

Formulando
estrategias de
desenvolvimento
A discussao da terminologia
transcende a semantica, quando
colocada erri pratica no campo do

NoTA DA Rev1soRA: Poderiamos traduzir como "correntes de opiniao" ou mesmo "populayao-alvo".
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desenvolvimento. Muitos modelos e
estrategias diferentes tern sido usados,
ao longo dos anos, para ajudar no
desenvolvimento das mulheres. Todos
tern apresentado beneficios e
deficiencias.

• S6 para mulheres versus
abordagens integradas
Os projetos que adotam a abordagem
··sci para mu/heres " canalizam
recursos especiais para mulheres. de
modo a evitar que os interesses das
rnulhcrcs sejam diluidos em programas
gcra1s. Esta mctodologia estimula as
mulhcrcs a expressar scus
conhccimcntos. necessidades e pianos,
scm a interfercncia de homens .
Por outro lado. programas integrados
procuram atingir as mulhcres sem
isola-las ou sem refon;:ar a
discrimina9iio . Esta abordagem opera
com a premissa de que, envolvendo os
homens na promo9iio dos interesses
das mulheres. a rcaliza9ao de ajustes
c compromissos quc os homens
podem ser chamados a fazer, se de de
uma fonna mais fa.cit. Este metodo
opera com a cren9a quc ambos.
mulheres e homens. devem participar ·
do proccsso do scu pr6prio
dcscnvolvimento c que a consonanc1a
de scus intcrcsscs deve scr
cnfatizada

• De "Mulheres no
desenvolvimento" (WID
Women in Development)
para "Genero e
desenvolvimento" (GAD Gender and Development)
A ineficacia dos esfor9os d<!J
desenvolvimento para reverter a
feminizar;ao da pohreza 2 deu origem
a estrategia chamada de Mulheres no
Desenvolvimcnto (WID). Embora a
abordagem WID tenha tido sucesso
cm chamar a aten9ao para multiplas
dimensocs dos papeis das mulheres e
os impactos pos itivos da inclusao das
mulheres no dcsenvolvimcnto.
ela nao foi capaz. de garantir o acesso
das mulheres aos beneficios gerados
pelo desenvolvimento. De fato. a
proposta WID frcqi.ientcmente se
mostrou contraproducente, gerando
novas responsabilidades e restringindo
ainda mais o tempo livre das
mulheres.
As atividades de Mu lhcres no
Desenvolvimcnto tenderam a cnfocar.
exclusivamente. um ou outro papcl.
ignorando como esses papeis cram
articulados. subestimando as rela<;oes
sociais e de podcr entre mulhcres e
homens .

E 16gico quc. para scr cfctivo.

um
novo paradigma de dcscnvolvimcnto.

2 NoTA DA Rev1soRA: Para algumas feministas, esta expressiio refori;:a estere6tipos sexistas. Seria
preferfvel utilizar a expressao : "empobrecimento das mulheres"
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conhecido como abordagem Genero e
Desenvolvimento (GAD) deveria
crescer incorporando essa dimensao.
Ao mesmo tempo, a comunidade de
pessoas e instituic;oes que trabalham
com o desenvolvimento comec;ou a
concentrar-se na questao do
"empowerment''") como medida
corretiva para as abordagens
assistencialistas que consideravam as
mulheres como um grupo dependente,
vulneravel ou em situac;ao de
desvantagem. 0 "empowerment" e

3

uma ferramenta para a construc;ao da
autoconfianc;a, que ressalta a
capacidade humana de promoc;ao do
autodesenvolvimento, sempre que
existir apoio adequado e ambiente
propicio. Essa nova direc;ao traz
consigo uma crescente conscientizac;ao
de que os esforc;os, tanto das
mulheres quanto dos homens, sao
necessarios para tornar realidade uma
nova agenda do desenvolvimento
sustentavel, centralizado "nas pessoas"
(em oposic;ao ao desenvolvimento
centralizado "na economia").

e

NorA DA Rev1sORA : "Empowerment" um velho conceito adaptado a novos tempos e a novos temas
e ainda nao tern uma boa tradw;;ao. Especificamente ligado a questao de genero, "empowerment",
nao e uma outorga ou investidura de poder, nao e algo que se de, pois a decisao de se envolver
e do individuo. Promover o "empowerment" nao e forc;:ar uma mudanc;:a: e propiciar condic;:oes para
que as transformac;:oes ocorram. "Empowerment" e um processo complexo de crescimento
individual e de grupo na direc;:ao da autonomia na bus ca de soluc;:ao para os problemas: e a
preparac;:ao para o exercicio da cidadania no seu sentido mais amplo. Elementos como
motivac;:ao, compreensao das relac;:oes de genero e suas consequencias, desbloqueio do medo,
o veneer das pr6prias resistencias, desenvolvimento da autoconfianc;:a e da percepc;:ao da
capacidade de mudar relacionamentos, desenvolvimento da capacidade de enfrentar desafios e
eliminac;:ao da mentalidade vitima contribuem para construir o conceito de "empowerment".
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Ill. Nasce-se mulher:

o genero e construido

0

processo de construyao do
genero no mundo de hoje nao e
simplesmente um ''processo de

diferencia9ao de genero,
produzindo papeis de genero,
'distinto~. porem iguais ', para
mu/heres e homens, escrevem Diane
Elson e Ruth Pearson ( 1981 : 151).

"Mais precisamente, e um processo
de subordina9lio das mu/heres
enquanto um genero ". (Whitehead,
1979, citada por Elson e Pearson,
1981:151)
A amilise de genero chama a
atenyao para certos pontos
estabelecidos neste processo.
Enquanto questOes como divisao do
trabalho, divisao do poder, relay()es
entre os papeis produtivos e
reprodutivos das mulheres, ha muito
rem sido assunto de preocupayaO de
estudiosos de varias disciplinas,
somente agora estao sendo
introduzidas como fatores de analise
pelos planejadores do
desenvolvimento.
0 centro dessa discussao e 0
reconhecimento de que as diferern;as
biol6gicas entre mulheres e homens
sao usadas como justificativa para a
discriminayao das mulheres .
A capacidade biol6gica das mulheres
de .gerar filhos e colocada como um
fundamento 16gico para circunscrever
as suas atividades esfera domestica,
exigindo que desempenhem certas

a

tarefas e determinando que tipo de
atividades elas podem exer:cer· fora do
ambiente domestico.
Embora as ntulheres se tomem miies
e os homens, pais, s6 as mulheres sao
fortemente limitadas pela sociedade
em termos de seus papeis como miies,
sendo freqiientemente ignoradas suas
necessidades enquanto pessoas. Alem
disso, o fato de muitas mulheres
desempenharem trabalhos arduos,
reconhecidos como de homens,
contradiz o conceito de "sexo frcigil"
que o senso popular tern sobre as
mulheres.
Conforme observayao de Maureen
Mackintosh, "o Jato das mu/heres

terem os .ft/hos nlio justi.fica que
elas sozinhas tenham que cuidar
deles durante a infCincia. Tampouco
justi.fica que as mu/heres tenham
que tambem se ocupar da
alimenta9lio e do cuidado dos
adultos, de cuidar dos doentes, de
se encarregar de certas atividades
agricolas ou de traba/har na
industria eletronica " (Mackintosh,
1981:3)
0 fato e que a diferenya sexual e
usada para, arbitrariamente, limitar a
autonomia feminina, suas atividades
economicas e 0 acesso ao poder
politico. Essas relayOeS sociais, que
dividem os sexos, propiciam diferentes
oportunidades para homens e
mulheres. A sociedade e estruturada
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de tal forma que a experiencia
das mulheres e permeada de
desvantagens .
Em todo o mundo, as mulheres
enfrentam obsticulos estrutµrais,
restri9oes legais, sociais e culturais
que se traduzem em discrimina9ao,
marginaliU1.9ao e subordina9ao, tanto
visiveis quanto invisiveis. Ou, como
Gertrude Mongella, Secretiria Geral
da IV Conferencia sobre a Mulher
afirmou: "Os problemas das
mu/heres nao diferem de pals para
pais. Diferem apenas de
intensidade. " (Na9oes Unidas,
1994:3)

Divisiio
de trabalho
"
por genero
0 que tern sido tradicionalmente
denominado divisao sexual do
trabalho corresponde, na emergente
linguagem de genero, a divisao do
trabalho por genera. A mesma
terminologia atual pode ser aplicada
ao conceito analitico da divisao
sexual do poder OU a divisao das
rela9oes de poder por genera.
A analise da divisao do trabalho por
genera nao enfoca apenas a questao
de quem faz o que e por quanta,
mas como as tarefas sao atribuidas e
como recompensas e recursos sao
distribuidos. Ela ainda examina os
la9os existentes entre essas divisoes e
os relacionamentos de autoridade, de
tomada de decisao e de controle, em
todas as etapas do processo de

produ9ao e do processo de
distribui9ao. Enquanto a divisao do
trabalho entre mulheres e homens se
modifica de acordo com a cultura e a
epoca (em si mesmo, um argumento
convincente de que a divisao nao e
"natural", mas determinada pela
sociedade), o trabalho das mulheres
continua recebendo uma remunera9ao
menor e e menos valorizado do que o
dos homens que e, via de regra, mais
hem pago, mais prestigiado e tern
mais probabilidade de ser
contabilizado nas contas nacionais. 0
trabalho das mulheres tende a ser
temporario, mal remunerado ou
mesmo sem qualquer remunera9ao.
0 modo como os papeis de genera
sao organizados na sociedade ajuda a
explicar os tipos de empregos criados
para mulheres. 0 emprego das
mulheres - remunerado ou nao - tern
crescido em todo o mundo, mas muito
desse crescimento reflete, por
exemplo, a expansao internacional das
Zonas de Processamento de
Exporta9ao, constituidas com base em
empregos de baixa remunera9ao e
com necessidade de "dedos ageis",
como nas industrias textil e de
montagem eletronica. Os
empregadores preferem as mulheres
nesses tipos de trabalho por uma serie
de raz0es discriminat6rias, resultantes
de um vies de genero: as mulheres
sao, de modo geral, consideradas
menos qualificadas e aceitam salarios
menores. As mulheres sao
consideradas mais d6ceis e menos
predispostas a se organizarem em
fun9ao de seus direitos trabalhistas.
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Considera-se que as mulheres sejam
mais adaptaveis as tarefas mon6tonas,
sedentarias e de precisao, devido a
sua pr6pria natureza e ao
condicionarnento domestico.
Apesar de sua crescente participa9ao
no mercado de trabalho, a
produtividade feminina esta
freqiientemente escondida nas casas,
nos campos e no setor informal. Como
resultado, as multiplas contribui90es
das mulheres para a economia nao se
refletem inteirarnente nas contas
nacionais. Nao contempladas pelas
estatisticas, elas sao, entao, ignoradas
na elaboras;ao do planejamento e das
politicas. Para evitar isso, a
produtividade feminina precisa se
tornar visive~ bem como adquirir valor
economico. Ambos OS paSSOS exigem
uma nova visao quanto ao significado
e mensuras;a'.o da produs;a'.o.
Sao necessarios esfon;os especiais
para que sejam superados os
estere6tipos com rela9ao as aptid5es
profissionais atribuidas a mulheres e
homens. Com que frequencia, nos
projetos, a parte "tecnica" e elaborada
pelos homens e a "social " pelas
mulheres?
Ideias preconcebidas sobre "trabalho
de mulher" sao fatores responsaveis
pela limitas;ao das oportunidades de
emprego para mulheres,
restringindo-as, por exemplo,
a tarefas relativas a cozinha e a
limpeza. Treinamento vocacional,
tecnico, cientifico e profissionalizante
e crucial para abrir oportunidades as
mulheres e romper os modelos
tradicionais.

Um clicbe, no entanto, ainda e
verdadeiro: "o trabalho das
mu/heres nunca termina ".
As mulheres, empregadas ou nao,
precisam ser aliviadas
carga naodividida e nao-remunerada dos
trabalhos domesticos. E preciso que
posturas mais abertas sobre o trabalho
das mulheres e dos homens sejam
difundidas e cheguem a esfera
domestica.

aa

Tais comportarnentos precisam ser
apoiados por politicas governamentais
que oferes;am acesso a infra-estrutura
(como eletricidade, sanearnento
basico, saude, educa9ao, servi9os de
cuidados com as crian9as), hem como
a outros servi9os basicos, de modo a
aliviar as responsabilidades
domesticas de mulheres e homens.

A dimensao
reprodutiva
A analise de genero revela a
necessidade de tomar visiveis as
rela96es existentes entre as tarefas de
produ9ao e de reprodu9ao. Partindose do ponto de vista da vida das
mulheres e da sobrevivencia familiar,
as atividades de reprodu9ao da
especie humana nao estao limitadas
apenas a gera9ao, mas incluem criar
os filhos, cuidar e alimentar a familia,
educar, cuidar dos doentes, carregar
agua, cultivar alimentos, oferecer
abrigo, segurans;a e outras
responsabilidades afins .
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De acordo com a Divisao <las Na¢es
Unidas para o Desenvolvimento <las
Mulheres, pesquisadores do WID
consideram que o "ntio
reconhecimento das atividades de
reprodw;tio humana" e, mais
especificamente, a falta de "uma
articula9tio racional, organizada e
leRitima" entre a produ9ao e a
reprodu9ao. "e o fzmdamento da
maioria das man~festar;oes de
desigualdades de genero"
A visao abrangente <las atividades de
reprodu9ao hwnana e um excelente
ponto de partida para a elabora9ao de
estrategias de desenvolvimento,
sensiveis a questao de genera. A
partir do entendimento de que
produ9ao e reprodu9ao estao
interligadas na vida <las mulheres, sera
possivel ajudar reverter a situa9ao
atual, removendo-se muitos dos
obsticulos que bloqueiam os caminhos
para uma eqiiitativa distribui9ao dos
beneficios gerados pelo
desenvolvimento.

Divisao do
pod er
"
por genero
0 acesso <las mulheres ao poder
politico e econornico esti longe de
corresponder as suas necessidades,
contribui96es e sua propor9ao no
contingente populacional. A
participa9ao <las mulheres no processo
de tomada de decisoes e muito
inferior a dos homens, em qualquer
nivel: do coletivo (nos parlamentos,

conselhos, associa96es e sindicatos)
ao individual (nos Jocais de trabalho ou
entre casais); dos lugares onde as
mulheres sao sub-representadas,
aqueles onde as mulheres sao maioria
(associa96es comunitarias ou
profissionais), mas onde, no entanto.
suas opini6es tern menor peso.
0 exercicio da autoridade masculina e
tao universal que chega a ser ac~to
por muitas mulheres e homens como
"natural' . Mas, embora
freqi.ientemente refor.9ada pela for9a
fisica, a autoridade nao e um atributo
biol6gico. E wn comportamento
aprendido, um privilegio, uma
recompensa, uma conquista legitima
ou arbitraria, dada ou tomada. Os
homens sao socializados para exercela; as mulheres sao socializadas para
se submeter a ela.
As manifesta96es <las rela96es
assimetricas de poder entre mulheres
e homens Sao visiveis em todos OS
lugares.
Existem poderes "de Jato ", tais como
o priviJegio masculino na sociedade e
na tradi9ao. Existe o vies masculino
inerente em algumas institui96es,
como nas foryas policiais, nos
tribunais e nas casas legislativas;
existe a legitima9ao ideol6gica da
subordina9ao ferninina na educa9ao e
na cultura; existem desequilibrios "de
direito", institucionalizados nas leis
discriminat6rias sobre propriedade e
direitos de heran9a. Isso decorre do
fato dessas leis e estruturas Jegais
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terem sido criadas por homens, a
partir de suas proprias iniciativas e
para proteger seus proprios interesses.

''E muito mais facil pensar no
poder como uma caracteristica de
rar;a, de casta ou de rela9oes de
classes, do que como de relar;oes
entre homens e mu/heres,
particularmente entre os membros
de uma mesma familia ". escreve
Kabeer. "Mas a crescente

documentar;iio sobre violencia
contra as mu/heres, tanto dentro
quanta fora de CG8a, os
espancamentos dome$ticos, os
estupros. os abusos de crianr;as e a
maternidade forr;ada, sugerem que
0 poder niio e apenas uma
caracteristica das relafoes de
genera bastante difundida, mas
que frequentemente assume uma
forma altamente coercitiva "
(Kabeer, 1990:9)
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IV. Questoes especificas ·e
distinfoes importantes

J

a observamos quc trabalhar com
mulheres nao c necessariamente
equivalente a trabalhar com gencro.
Mas, ao promover a discussao de
determinadas "quest6es das
mulheres", muito evidentes. o
movimento intemacional de mulheres
tern conseguido, cada vez mais, maior
aceita9ao, ao colocar a perspectiva de
genero em varios temas
particularmente associados as
mulheres . Alguns <lesses temas serao
descritos resumidamente a seguir.

Genera
e o feminino
A violencia contra
as mulheres
Pesquisas recentes e atividades
desenvolvidas nesta area tern tornado
claro que, apesar de todas as pessoas
enfrentarem amea9as relativas a sua
seguran9a pessoal, a violencia tern um
genero. Independentemente do fato de
a vitima ser do sexo feminino ou
masculino, em geral, aqueles que
praticarn atos de violencia sao do sexo
masculino.
Homens e mulheres experimentam a
violencia de formas distintas, com um
tipo de conseqiiencia freqiientemente
determinado pelo sexo da vitima.
Os agentes da violencia sao
freqiientemente motivados por
questoes de genero, tal coma a

necessidade de refor9ar o poder ·
masculino. Por essas razoes, muitos
especialistas das Na96es Unidas
adotaram o termo "violencia contra as
mulheres baseada no genero".
A violencia contra as mulheres
baseada no genero ocorre em todas os
niveis da sociedade: nos Jares, nos
locais de trabalho (freqiientemente
sob a forma de assedio sexual), nas
ruas, nos conflitos intemacionais
(estupro como armada guerra).
0 planejamento do desenvolvimento e
a formula9ao de politicas devem
come9ar a levar em considera9ao o
fenomeno amplamente generalizado
da violencia contra as mulheres . Essa
postura e valida para projetos e
programas tanto nas esferas mais
6bvias (bem-estar da familia,
preven9ao de crimes) como em outras
areas onde essa rela9ao pode nao ser
imediatamente tao evidente, como na
gera9ao e localiza9ao de novos
empregos; no transporte e
planejamento urbano; no planejamento
familiar; nas politicas de ajuste
estrutural que tern rebaixado os niveis
de sobrevivencia fumiliar e acentuado
as tensoes familtares~ nas atividades
internacionais para a manuten9ao da
paz e nos servi9os de atendimento a
refugiados .
Medidas de prote9ao e preven9ao
devem ser implementadas em varios
niveis: na proposta dos servi9os
comunitarios que atendam as vitimas e
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identifiquem os agressores, em vez de
dar, apenas, uma assistencia
silenciosa; na implementa¥ao de
politicas educacionais que nao
legitimem o comportamento violento;
no monitoramento da midia, de modo a
combater o sensacionalismo e a
pornografia; e no exame de quest5es
internacionais, como a rnigra9ao, a
explora9ao econornica e 0 trafico de
mulheres.

Direitos humanos
das mulheres
Enfatizar os direitos humanos das
mulheres tern tornado possivel que a
garantia dos direitos humanos penetre
na esfera privada e domestica, de
onde os mesmos tern sido,
tradicionalrnente, banidos.
Nao obstante os direitos humanos
serem considerados universais ha
varias decadas, so agora a sua
dimensao "de genero" tern sido
reconhecida, o que vem exigindo a
cria9ao de mecanismos especificos
para que essa prote9ao possa ser
estendida as mulheres. Um melhor
entendimento dessa necessidade foi a
principal conquista da Conferencia
Mundial dos Direitos Humanos,
realizada em \Tiena, em 1993.

Saude das mulheres
Ate mesmo os cuidados com a saude
da mulher podem apresentar um vies
de genero. Os servi9os de saude
podem. enfatizar demasiadamente o
planejamento familiar e os cuidados de

saude materna e, ao mesmo tempo,
negligenciar outras questoes relativas
a saude das mulheres, tais como OS
espancamentos domesticos, o
envelhecimento, a saude mental e as
pesquisas sobre as diferentes
maneiras pelas quais mulheres e
homens sao afetados pelas doen9as .

Planejamento familiar e
politica populacional
0 vies de genero e visive! na enfase
quase exclusiva que se da ao uso de
contraceptivos pelas mulheres,
ignorando o papel reprodutivo dos
homens. Isto provoca uma
repercussao negativa no
desenvolvimento e na promo9ao de
metodos contraceptivos masculinos.
Os programas e politicas de
planejamento familiar podem tambem
falhar no reconhecimento da extensao
do poder masculino sobre as decisoes
das mulheres, relativas a reprodu9ao.
Alguns analistas citam o vies de
genero como um fator fundamental
para o rapido crescimento
populacional, argumentando que, nas
regioes onde as mulheres tern
pequeno acesso aos recursos de
produ9iio ou ao controle sobre a renda
familiar, etas dependem dos filhos para
garantir a seguran9a econornica.

Relacionadas,
mas nao as mesmas
Na aplica9ao dos conceitos de genero
no trabalho de desenvolvimento, nos
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percebemos a necessidade de
darificar certas defini9oes e
estabelecer distin9oes.

Eqiiidade e igualdade
0 dicionario Oxford da Lingua Inglesa
define "eqiiidade" como "justi9a" e
"igualdade" como "condi9ao de ser
igual". 4
Porem, estas duas palavras sao
freqiientemente usadas como se
tivessem o mesmo significado, apesar
da importante diferen9a de sentido
que etas contem.
0 termo "eqiiidade" refere-se a U01a
situa9ao de equilibrio na qual as
diferen9as sao compensadas.
Diferentes trajet6rias, tais como ter
nascido mulher, ou pobre, ou membro
de um grupo racial oprimido - podem
tornar necessarias legisla9oes de
prote9ao ou de compensa9ao.
Para propiciar oportunidades iguais,
pode ser necessario que as leis, os
costumes e os habitos sejam
reformulados.
A igualdade quanto ao genero requer
mudan9as que afetam nao apenas o
modo coma as mulheres trabalham,
vivem e cuidam de suas familias, mas

tambem como os homens se envolvem
nesses proc-essos.
Condi~ao
e posi~ao

feminina
das mulheres

Outras distin9oes sao tambem uteis na
avalia9ao do impacto de iniciativas de
desenvolvimento, direcionadas as
mulheres. Uma delas e a diferen9a
entre condi9ao feminina e posi9ao das
mulheres.
A condi9ao feminina refere-se ao
contexto material que define a
situa9ao feminina: pobreza, falta de
acesso a educa9ao, falta de
treinamento, excessiva carga de
trabalho, etc.
A posi9ao das mulheres refere-se ao
status social e economico das
mulheres em rela9ao aos homens.
A maior parte dos trabalhos de
desenvolvimento, que trata das
mulheres, aborda as condi9oes
femininas, enfatizando o atendimento
as necessidades mais imediatas tais
coma o acesso ao credito, aos
servi9os basicos, a habita9ao e
aten9ao as suas responsabilidades
enquanto maes.
Ainda que a satisfa9ao dessas
necessidades seja de fundamental
importincia do ponto de vista de
genero, etas estao ionge de serem

4 NoTA DA REv1soRA: a) No Brasil, segundo Aurelio B.Holanda, "equidade"e a "disposi~ao de reconhecer
igualmente 0 direito de cada um; igualdade". "lgualdade" e "qualidade OU ~stado de igual; paridade;
equidade". b) Dicionario Analogico da Lingua da Portuguesa (Francisco Ferreira dos Santos
Azevedo): EqUidade tern analogia com justi~a; o que deve ser; (que esta) em conformidade com
o direito, 16gica, razao, born senso. lgualdade tern analogia com equivalencia, similaridade,
equipolencia, referecse ao que e natural, identico.
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suficientes. A aten9~fo restrita a
melhoria de condi9oes de vida das
mulheres pode refor9ar os padroes
que perpetuam as desigualdades. De
fato, conforme observado pela
Comissao Economica e Social das
Na9oes Unidas para a Asia e o
Pacifico (1991), as politicas e os
programas implementados com o
objetivo de melhorar apenas as
condi9oes materiais podem nao
apenas deixar de atingir aqueles
objetivos, mas podem, perversamente,
agravar a situa9ao das mulheres.

N ecessidades praticas e
interesses estrategicos
Uma explica9ao para esse resultado
contradit6rio pode ser encontrada na
diferencia9ao entre as necessidades
praticas das mulheres e os seus
interesses estrategicos.
As necessidades praticas das
mulheres geralmente tern origem nos
papeis de genero existentes, que lhes
sao impastos pelos modelos
tradicionais de divisao do trabalho.
Muitas dessas necessidades sao
voltadas para a sobrevivencia da
familia: o acesso a agua, saneamento
basico, empregos, etc. A maioria das
iniciativas de desenvolvimento
direcionadas ao publico feminino tern

o objetivo basico de satisfazer
necessidades praticas.
Ao contrario, os interesses
estraregicos contestam os papeis de
genero e os estere6tipos existentes,
baseados na premissa de que as
mulheres estao numa posi9ao de
subordina9ao em rela9ao aos homens,
como conseqiiencia da discrimina9ao
social e institucional das mulheres.
0 atendimento as necessidades
praticas tambem pode suscitar a
considera9ao sobre os interesses
estrategicos. No entanto, satisfazer
apenas as necessidades praticas
reproduz a divisao do trabalho e do
poder, responsavel pela rnanuten9ao
do status quo: fomecer sementes para
que mulheres cultivem hortas
orgiinicas pode ajudar a preservar o
meio ambiente e melhorar a dieta
familiar, mas nao modifica a situav§.o
relativa das mulheres responsaveis
pelo cultivo dos alimentos.
Os interesses estrategicos de genero
buscam atingir outros objetivos, como
a igualdade politica entre mulheres e ·
homens, a elimina9ifo das formas
institucionalizadas de discriminav§.o
das mulheres, a extin9ao da divisao
sexual do trabalho, a liberdade quanto
a op9ao reprodutiva e a preven9ao da
violencia contra a mulher.
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V.

0 desenvolvimento atraves

da otica de genero

A

questao da igualdade de genero
tern de ser colocada logo de
inicio, juntamente com a questao do
desenvolvimento. Se quisennos que as
iniciativas para atingir a igualdade de
genero tenham a prioridade e os
recursos necessarios, nao podemos
deixar que sejam tratadas como uma
ideia de ultima hora.
A perspectiva de genero ja_teve um
impacto na restruturayao das Nayoes
Unidas. 0 novo Departamento de
Coordenayao das Politicas e do
Desenvolvimento Sustentavel, criado
em 1993, tern como uma de suas
principais tarefas garantir uma politica
integrada de desenvolvimento, parte
da qual enfoca as questoes
economicas, sociais e ambientais
atraves da 6tica de genero.

Li9oes aprendidas
Uma explicayao para este novo
enfoque sobre genero esti nas liy()es
aprendidas atraves dos anos. Dentre
estas liyOeS, a mais importante foi a de
que, a nao ser que as rela9oes de
genero em qualquer area sejam
consideradas, o planejamento
tendera a se basear em concep9oes
imperfeitas. Duas premissas,
implicitas na pratica tradicional de
desenvolvimento, se mostraram falsas.
Uma, que dentro da sociedade, o

crescimento economico e neutro em
relayao ao geneto, com mulheres e
homens dele se beneficiando com
igualdade.
Outra, que dentro dos locais de
moradia, os impactos do
desenvolvimento sao distribuidos
igualmente independentemente do
genero. Os beneficios do
desenvolvimento nao
necessariamente satisfazem mulheres
e homens, ~l como a teoria de
''trickle down" ou de "trickle
across". 5
Aqui estao algumas dessas novas
concepyoes:
0 As estrategias de desenv~lvimento
nao sao neutras quanto ao genero,
mesmo quando sao planejadas
como assim o fossem. Nao
reconhecer o vies de genero s6 o
reforya.
0 As politicas publicas nao afetam de
maneira igual mulheres e homens.
Pensar de outro modo reduz a
eficacia das medidas que podem
fortalecer o status da mulher.
0 As ayoes para o avanyo da
condiyao feminina e da situayao
das mulheres devem ir alem do
atendimento as necessidades
praticas.

5 NoTA DA REv1soRA: ''Trickle down" e uma teoria economica que diz que os beneficios concedidos
as grandes empresas serao, por sua vez, repassados as pequenas empresas e aos consu·
midores .
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0 0 "empowerment" da mulher e um
complemento necessario para as
estrategias de desenvolvimento,
sensiveis a genero.
0 0 desenvolvimento sustentavel
depende de estrategias de
desenvolvimento que considerem
as mulheres como agentes sociais
ativas e nao enquanto grupo
mcapaz.
0 A legisla9ao sobre a igualdade dos
direitos e os mecanismos para
implementa-la nao erradicarao as
desigualdades e nem garantirao
distribui¢o igualitaria dos
beneficios do desenvolvimento, se
nao vierem acompanhados de
transforma9oes nas atitudes e
comportamentos.

Caminhando adiante

0 Criar condi96es para que as
mulheres sejam estimuladas a
identificar suas pr6prias
necessidades, estrategias e
solu9oes. A abordagem do
"empowerment" pode ser uma
ferramenta valiosa nesse sentido.
0 Considerar a urdidura da vida <las
mulheres, que encerra uma
variedade de atividades de
produ9ao e de reprodm;ao,
constantemente ignoradas pelo
planejamento setorializ.ado.
0 Levar em considera9ao a
violencia de genero contra a
mulher no desenho de politicas e
programas. Incorporar
mecanismos de preven9ao
contra a opressao e o abuso de
poder nas iniciativas de
desenvolvimento,.

Listamos a seguir algumas das muitas
maneiras de realiz.ar isto:

0 Estender as analises das rela9oes
de genero alem do circulo familiar
e comunitario, para faze-las chegar
a outras esferas, tais como 6rgaos
legislativos, institui96es
intemacionais e o mercado global.
Tratar o processo de
transforma9ao <las rela9oes de
genero em todos os niveis:
domestico, comunitario, nacional e
intemacional.

0 Ouvir as mulheres. Nao ignorar,
desconsiderar ou rninirnizar suas
informa9oes e observa9oes como
se fossem "lamenta9oes de
mulheres".

0 Tornar visive! o trabalho produtivo
das mulheres, pela utiliz.a9ao de
novas maneiras de identificar e de
mensurar sua contribui9ao, tais
como a produ9ao de dados

A analise de genero deve ser uma
caracteristica permanente do processo
de desenvolvimento. Devem ser
feitas, em todas as etapas, avalia9oes
sobre como uma determinada
atividade, decisao ou plano ira afetar
homens e mulheres.
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difcrcnciados por sexo, defendida
pdo INSTRAW e outras agencias
das Na\:ocs Unidas. Usar a aruilise
comparativa para expor as
desigualdades economicas e
sociais bascadas no genero.

D Examinar o vies de genero no
comportamento pessoal e
questionar as concep¢es
internalizadas sobre os papeis
sociais dos homens e das
mulheres.
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VI. Considerafoes finais

A

s relayoes de genero siio
dinfunicas e nao evoluem com
uma velocidade determinada ou em
uma t'.mica direyao. Suas
manifestayoes atuais podem ser
exacerbadas, enfraquecidas ou
reformuladas e estas tendencias niio
siio mutuamente exclusivas.
Tern sido constante atraves dos
tempos a influencia permanente
<lesses processos sobre a formayiio
dos homens e mulheres.
A analise dos diferentes irnpactos do

desenvolvimento sobre mulheres e
homens sob a 6tica de genero nao
gera conflitos, mas, sirn, pode ajudar a
identifici-los e soluciona-los.
0 objetivo e dar origem a uma
transfonnas:iio positiva, dar um passo
a frente em direyiiO a canunhada para
um novo tempo, em que publicay5es
como esta sejam vistas como um
anacronismo, porque todas as pessoas
estarao tendo oportunidade de se
tornarem niio o que a sociedade ou
parte dela determina, mas o que elas
pr6prias - mulheres e homens escolherem para si mesmas.
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