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Os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) 1.4.2 e 5.A.1
referem-se ao fortalecimento
dos direitos de posse da terra
das mulheres como um caminho
fundamental para a redução da
pobreza e o empoderamento das
mulheres. Garantir os direitos de
posse da terra das mulheres pode
aumentar a produtividade agrícola,
incentivar a adoção de uma gestão
de recursos naturais resistente ao
clima e aumentar o gasto familiar
em saúde e educação. Por outro
lado, quando as mulheres enfrentam
barreiras no acesso, uso e controle
da terra e outros recursos produtivos
em todo o mundo, isso não apenas as
coloca em desigualdade na vida, mas
também restringe esses resultados
sociais, econômicos e ambientais
positivos mais amplos.
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Apesar da importância de garantir
os direitos das mulheres à terra
e à propriedade, grande parte
da pesquisa sobre o tema se
concentrou apenas em alguns países,
especialmente naqueles onde estão
em andamento projetos de terra
em grande escala. Para preencher
esta lacuna, a iniciativa Prindex
divulgou dados comparativos em
2019 sobre a percepção das mulheres
sobre seus direitos fundiários e de
posse em 33 países. Desde então,
a Prindex expandiu seus esforços
para incluir mais 107 países dando-nos o primeiro conjunto
de dados verdadeiramente global
das percepções de mais de 90.000
mulheres e 78.400 homens sobre a
segurança fundiária em 140 países do
mundo. A análise destes dados revela
o seguinte:

1. Em todos os países da pesquisa,
o equivalente a 480 milhões de
mulheres se sentem inseguras sobre
suas terras e direitos de posse. Isto
representa quase uma em cada
cinco mulheres com mais de 18 anos
de idade, o que é o mesmo que a
parcela para os homens.
2. A insegurança das mulheres está
geograficamente concentrada.
Em nível regional, as análises
sugerem que, com base em médias
regionais não ponderadas, as
taxas de insegurança fundiária
percebida entre as mulheres são
marginalmente mais altas do que
entre os homens no sul da Ásia,
África Subsaariana e América do
Norte. No entanto, há uma variação
considerável a nível nacional. Os
países que se destacam como
casos fora da média dentro de suas
regiões e onde uma proporção
consideravelmente maior de
mulheres do que de homens
se sente insegura incluem o
Afeganistão, Quirguistão, Egito,
Benin, Austrália e Peru.

3. As taxas de insegurança fundiária
percebida são mais altas para
certos grupos de mulheres e
homens do que para outros, e isto
novamente varia de acordo com o
país ou região. Nomeadamente:
3.1. uma proporção maior de
locatárias do que de locatários
se sente insegura na África
Subsaariana. No Oriente
Médio e no Norte da África,
uma proporção maior de
proprietárias do que de
proprietários se sente insegura.
3.2. Uma proporção
surpreendentemente
alta de homens em
propriedades de ocupação
única e principalmente em
propriedades alugadas se sente
insegura no Oriente Médio e no
Norte da África.
3.3. Muitas mulheres (e homens)
jovens com um nível básico
de educação se sentem
inseguros em partes altamente
desenvolvidas do mundo, como
na Europa, América do Norte e
Leste Asiático.
3.4. Uma proporção particularmente
grande de mulheres casadas
se sente insegura em partes
da África Subsaariana em
comparação com homens
casados.
Os padrões de gênero também surgem
dentro de muitos subgrupos e regiões
mais específicas, dependendo da
educação, idade, estado civil, grupo de
renda e localização. Por exemplo, há
evidências de grandes disparidades de
gênero em muitas cidades da África
Subsaariana.
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Mulheres e homens relatam diferentes
fontes de insegurança. Os homens,
por exemplo, são mais propensos a
dizer que o governo ou as empresas
podem confiscar suas terras ou
propriedades - que são consideradas
fontes “externas” de insegurança. Para
as mulheres casadas, por outro lado, as
fontes “internas” de insegurança são
mais comuns, particularmente quando
confrontadas com a morte do cônjuge
ou o divórcio. Estas diferenças podem
estar intimamente relacionadas aos
métodos prevalecentes de aquisição
de terras. Embora as mulheres
provavelmente podem adquirir terras
e propriedades através do casamento,
elas podem estar sob maior risco de
fontes “internas” de insegurança
fundiária dentro de sua família ou
comunidade.
Embora a regularização ou formalização
dos direitos fundiários e de posse,
especialmente através da titulação
conjunta, podem ajudar a reduzir a
percepção de insegurança fundiária
para as mulheres, os formuladores
de políticas devem ser cautelosos
na implementação de tais medidas.
A comparação dos dados sobre a
posse de documentação formal com
a percepção de segurança fundiária
mostra que esses dois fatores nem
sempre andam de mãos dadas,
especialmente em algumas regiões. Por
exemplo, a África Subsaariana (onde
estão em curso esforços generalizados
para mapear e documentar os direitos
fundiários e de posse) se destaca
como uma região onde a posse de
documentação formal não está
necessariamente associada a uma
maior confiança na segurança fundiária,
especialmente entre as mulheres.

Isto destaca a necessidade de
reformas ou intervenções políticas
complementares que melhorem o
conhecimento das mulheres sobre
seus direitos à terra e à propriedade
e como exercê-los. Também exige,
de modo mais geral, uma mudança
subjacente nas atitudes e normas
em torno do acesso, posse e uso
da terra e da propriedade por parte
das mulheres. Os dados da Prindex
mostram que as mulheres casadas se
sentem particularmente vulneráveis
aos despejos após a morte do cônjuge
ou divórcio devido a disputas durante
a distribuição dos bens familiares. Isto
contribui para a evidência existente
e crescente de uma “lacuna de
segurança fundiária de gênero” entre
a legislação estatutária e a capacidade
das mulheres de exercer seus direitos,
e é especialmente verdadeiro em
países onde o principal método de
aquisição das mulheres é através
do casamento, como em Burkina
Faso (onde 48% das proprietárias
adquiriram suas propriedades através
do casamento), Vietnã (41%) e Nigéria
(30%).1 Em tais circunstâncias, as
expectativas das comunidades ou dos
membros da família podem usurpar
quaisquer direitos legais que as
mulheres tenham a uma distribuição
igualitária dos bens. Para enfrentar
este tipo de discriminação social ou
cultural de gênero profundamente
enraizada são necessárias
intervenções como campanhas de
conscientização e o recrutamento de
líderes da opinião masculinos dentro
das comunidades para remover estas
barreiras “suaves” para melhorar a
segurança fundiária das mulheres.

Em geral, 14% das proprietárias adquiriram sua propriedade através do casamento, em comparação com apenas 3% dos proprietários, uma diferença de 11 pontos percentuais (Prindex, 2020).
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