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RESUMO

PALAVRAS-CHAVE

O presente trabalho é uma intervenção urbana no bairro Benfica com foco 
nos espaços livres públicos a partir da perspectiva de gênero, buscando 
espaços livres mais inclusivos paras mulheres e consequentemente para 
as demais classes minoritárias.

As inquietações acerca do tema parte dentre muitas questões, da criação 
e constituição das cidades, estas muito atreladas ao olhar do masculino 
e comandadas e geridas pelos homens que sempre estiveram ocupando 
unanimemente os lugares de decisão, o que acarretou na manutenção do 
poderio masculino e do patriarcado, retroalimentando ainda mais a desi-
gualdade de gênero na sociedade e nas cidades. 

Para atingir essa perspectiva na pesquisa foi levando em consideração 
teóricxs que abordam as problemáticas e questões de gênero e de cidade. 
A partir desse referencial teórico foi desenvolvido diferentes metodologias 
de análise do espaço e de participação social, foram criadas metodologias 
com base nas tipologias de edificações para compreensão da relação pú-
blico e privado, uma página eletrônica para aproximação com usuárixs, 
dinâmicas participativas e questionários presenciais , todos os processos 
levando em consideração o contexto de pandemia.

Resultante disso foi proposto dois projetos de intervenção com diferentes 
características, uma primeira em uma área dinâmica do bairro, bastante 
utilizada, mas ainda com algumas debilidades nos espaços públicos, e uma 
segunda área com forte esvaziamento da população e baixa infraestrutura. 
Buscando melhorias nesses espaços considerou-se diversas abordagens, 
como a intervenção nos usos do solo urbano, o sistema viário, os meios de 
transporte, o mobiliário urbano, o conforto ambiental, também conceitos 
como, permeabilidade, segurança, diversidade identidade e outros, funda-
mentais para a melhor estruturação e busca por novas vivências femininas 
na cidade, pensadas por elas, feita por elas e contemplando a todxs. 

Urbanismo, Feminismo, Espaços livres
públicos, Mulher na cidade.

ABSTRACT

KEYWORDS

This work is an urban intervention in the Benfica neighborhood with a 
focus on public open spaces from a gender perspective, seeking more in-
clusive free spaces for women and consequently for other minority classes.

Concerns about the theme start from among many issues, the creation and 
constitution of cities, these are closely linked to the gaze of the male and 
commanded and managed by men who have always been unanimously oc-
cupying the decision places, which has resulted in the maintenance of male 
power and patriarchy, further feeding gender inequality in society and in cities.

In order to achieve this perspective in the research, it was taking into ac-
count theorists who address gender and city issues and issues. Based on this 
theoretical framework, different methodologies for analyzing space and so-
cial participation were developed, methodologies were created based on the 
typologies of buildings to understand the public and private relationship, an 
electronic page for approaching users, participatory dynamics and face-to-
-face questionnaires, all processes taking into account the pandemic context.

As a result, two intervention projects with different characteristi-
cs were proposed, a first in a dynamic area of   the neighborhood, widely 
used, but still with some weaknesses in public spaces, and a second 
area with a strong emptying of the population and low infrastructure. 
Seeking improvements in these spaces, several approaches were con-
sidered, such as intervention in urban land uses, the road system, me-
ans of transport, urban furniture, environmental comfort, also concepts 
such as permeability, security, identity diversity and others, fundamen-
tal for the best structuring and search for new female experiences in 
the city, designed by them, made by them and contemplating everyone.

Urbanism, Feminism, Public spaces, Women 
in the city.
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Desde o início de criação e constituição da sociedade e das cidades, o gê-
nero masculino esteve criando regras e leis para a coletividade e ocupando 
unanimemente os lugares de decisão.  Tal condição de poderio sustentou o 
patriarcado, retroalimentando mais ainda a desigualdade de gênero na so-
ciedade. 

O homem como individuo formulador de conhecimento e voz, criou univer-
salizações nos demais eixos sociais, políticos e culturais, a partir da visão de 
seus iguais” [...] homens teriam construído sua identidade masculina como 
única identidade possível e teriam negado às mulheres uma subjetividade 
própria.” (MONTANER e MUXÍ, 2018, p.198).

Até hoje essa identidade condicionada a todos os grupos sociais é percebi-
da na produção de mercado, na economia, nos valores sociais, na política e, 
consequentemente, na construção do espaço urbano, uma vez que, o homem 
continua a deter total participação da esfera pública e a mulher se restringe 
à esfera privada. Sendo a mulher detentora do lar e da família e o homem 
provedor dos meios sócio-políticos. (PRIORE, 2004).

Os espaços públicos são locais representativos da esfera pública.  A rua, 
como parte dos espaços públicos, representava o lugar do desvio. Era reco-
mendado às mulheres o distanciamento desses espaços. E eram colocadas 
à prova sua civilidade e moralidade, valores exigidos arduamente pelo pa-
triarcado. Mas após algumas conquistas1  e mudanças de cenários sociais, 
as mulheres precisariam vir a trabalhar e desenvolver demais direitos, para 
isso deviam usar as ruas no seu ir e vir, principalmente as mulheres menos 
abastadas, todavia não sem repressões e violência.  Em períodos como a Bel-
le Époque, por exemplo, havia muita repressão e violência das autoridades 
como forma de impedir a livre utilização dos espaços públicos por mulheres. 
A hostilidade acrescia quando envolvidas as condições de classe. (PRIORE, 
2004). Sendo os espaços livres públicos importantes ambientes de locomo-
ção, mas também de discussão e interação política e social.

Essa exclusão do usufruto dos espaços públicos para o público feminino 
era uma das muitas formas de manipulação sobre os corpos e destinos das 
mulheres. Impede-se a apreensão dos espaços e dinâmicas das cidades, ex-
perimentações e vivências cotidianas fundamentais para a construção das 
mulheres como indivíduos sociais, como cidadãs e participes ativos no espa-
ço urbano, o que cria obstáculos, inclusive, para qualquer possibilidade de se 
tornarem indivíduos ativos que deliberam sobre o espaço das cidades.

1  Algumas das conquistas que podem ser citadas, como o direito bá-
sico de ler e escrever no início do século XIX, até então garantido apenas aos 
homens, a primeira lei autorizando as escolas femininas foi no ano de 1827. E 
outro direito adquirido, foi o direito ao voto concedido apenas em 1932 no Bra-
sil, instituído pelo código eleitoral. A cada conquista as mulheres passavam a 
adquirir mais oportunidades de acessos a vida pública, as universidades, ao 
emprego remunerado e outros. (HOLANDA, 2019).

1.0 INTRODUÇÃO

1.1 justificativa

Esse trabalho tem como tema a relação entre a mulher na cidade e os es-
paços livre público, apresentando como horizonte o desenvolvimento de um 
estudo e projeto urbano em espaços livres públicos do bairro Benfica sob o 
ponto de vista de gênero.
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tendo a dimensão do planejamento e do projeto urbano sob a perspectiva 
feminina como uma estratégia. O que torna uma cidade e seus espaços li-
vres públicos inclusivos para as mulheres? Quais aspectos, planos e projetos 
urbanos se devem adotar para incluir essas necessidades e tornaram-se as 
cidades plenamente acessíveis ao grupo feminino? Essas são algumas das 
questões motivadoras deste trabalho.

Assim, este trabalho propõe-se a elaborar um estudo que culmine em um 
Projeto Urbano com ênfase nos espaços livres públicos sob a perspectiva da 
mulher. Para garantir a inclusão da perspectiva da mulher em uma proposta 
de intervenção faz-se fundamental a utilização de metodologias participa-
tivas de análises propositivas para o espaço urbano com as mulheres. A fim 
de captar suas demandas.

Para aplicação dessa proposta escolhemos o bairro Benfica na cidade de 
Fortaleza, pois possui alta demanda de utilização dos espaços públicos, rece-
be diariamente uma população flutuante oriunda de diferentes bairros, é um 
bairro caracterizado pelas relações de vizinhança e onde se reúne e celebra 
a diversidade de culturas e identidades. 

O bairro Benfica está no eixo central da cidade e atualmente é conhecido 
pela sua característica inerente de bairro universitário. Por conta disso, há 
um intenso trânsito de pedestres e, por consequência, uma grande utilização 
de modos de transportes públicos e alternativos. 

Além da movimentação em torno das atividades acadêmicas, existem as 
feiras livres, os bares, os botecos, as bodegas, os mercadinhos, as barracas 
e os ambulantes, os jogos no estádio PV (Presidente Vargas) e o carnaval de 
rua que são alguns dos movimentos mais aclamados e conhecidos do bairro. 
O Benfica também abriga diversos movimentos e manifestações sociais e 
políticas, com destaque para reinvindicação de gênero e diversidade sexual. 
(HOLANDA, 2015). Um território plural movido pelas suas consonâncias de tri-
bos que se apropriam dos diferentes espaços livres públicos da área. Devido 
as questões de inseguranças e debilidades no desenho, as mulheres e demais 
classes minoritárias, ficam em situação mais frágil e em muitos casos, não 
conseguem exercer suas plenas vivências nesses espaços.

1.2 objetivos O objetivo geral é propor um projeto urbano no bairro Benfica com foco nos 
espaços livres a partir das vivências femininas.

Para alcançar o objetivo geral traçamos os seguintes objetivos específi-
cos: 

Compreender os problemas e potencialidades do espaço urbano a partir do 
ponto de vista de gênero, com base nas percepções de usuárias que sofrem 
com inseguranças, incômodos e dissonâncias nesses espaços. 

Desenvolver e sistematizar um projeto de intervenção apoiado no desenho 
viário, na integração entre os meios de transporte, nos mobiliários urbanos, 
na caminhabilidade e nos usos do solo urbano, sob o olhar das mulheres.

Produzir propostas e medidas projetuais que contribuam com avanços e 
melhorias no espaço livre público para às mulheres e demais classes mino-

Essa caracterização restritiva imposta sobre a existência feminina 
impede que as mulheres tenham seu pleno direito à cidade. A ameaça 
de violência, o assédio e a intimidação representam cenários de risco 
vividos diariamente pelo gênero feminino. 

Uma vez que o patriarcado ainda perdura no sistema social e na cida-
de as mulheres estão sistematicamente em desvantagem. Ao planejar 
o urbano, as formas de deslocamentos, os trajetos a serem percorridos, 
as necessidades a serem atendidas são critérios definidos pelo gênero 
e grupos sociais que possuem o poder de influência na construção das 
cidades.  

O direito à cidade esteve e continua vinculado para apenas parte da 
população. Essa forma de geração e produção urbana prejudica, até hoje, 
as minorias e as classes excluídas, que são as que estão mais subme-
tidas a problemas de infraestrutura e acessibilidade urbana, por não 
abrangerem suas áreas de ocupação e suas problemáticas sociais. 

As mulheres, enquanto parte dessas minorias, tendem mais a viverem 
em situação de pobreza do que homens e possuem menor acesso à terra, 
à educação, renda decente e possuem menor poder de tomada de deci-
são, além disso, estão mais sujeitas a sofrerem violência.

A mulher também diferente do homem tende a desempenhar variadas 
funções, como a de mãe, profissional, companheira e outras, necessitan-
do da cidade para percorrer diferentes deslocamentos em seu cotidiano. 
(KOETZ et al., 2017) Contudo esses deslocamentos pouco são considera-
dos no planejamento urbano, por exemplo.

Por isso, surge a necessidade de debate sobre o espaço livre público, 
seguindo o ponto de vista da Mulher. Assumindo esse olhar, torna-se per-
ceptível como os espaços públicos têm sido construídos e como poderiam 
ser desenvolvidos para garantir o acesso pelas mulheres e, consequen-
temente, o de outros grupos subjugados, pois conforme Montaner e Muxí 
(2018) ao se considerarem as mulheres na construção das cidades, es-
tar-se-iam incorporando também outros grupos que não são levados em 
consideração pelo pensamento dominante.

“O olhar da experiencia feminina sobre a cidade construída tende a 
uma adequação do entorno construído a fim de melhorar a igualdade e 
oportunidades no uso e no aproveitamento. Em uma primeira aproxima-
ção, isso implica tornar visíveis as necessidades de todos aqueles que 
não são levados em consideração pelo pensamento dominante.” (MON-
TANER e MUXÍ, 2018, p.207) 

 Ainda hoje, o desenho e o planejamento urbano não incluem as neces-
sidades do grupo feminino. A cidade é projetada e planejada sob um olhar 
universalista que, conforme pontuamos anteriormente, é construído sob 
o olhar do machismo, na medida em que ainda possuímos barreiras de 
pensamento, construídas pelos papéis culturais patriarcais e hierárqui-
cos que nos foram impostos (MONTANER e MUXÍ, 2015).

Modificar o fazer da cidade visando atender as necessidades do grupo 
feminino é respeitar a liberdade de acesso, o cotidiano e a vivência das 
mulheres, construindo espaços democráticos de direito. Nesse sentido, 
é que cabe refletir a relação dos espaços livres públicos e a mulher na 
cidade, como um elemento importante para o direito à cidade por elas, 
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reflexões obtidas a partir do estabelecimento de dois critérios de análise que 
o autor Jah Gehl teoriza, 1. A cidade para Caminhar, 2. A cidade para Perma-
necer e pôr fim a análise de questionário virtual feito com base no trabalho 
de Aracena et. al. (2018) em Mulheres Caminhantes: Auditoria de Segurança 
de Gênero e Caminhabilidade Terminal Santana. 

Atrelado a isso foram criadas metodologias de análise tipológica e de usos 
do solo da região relacionado com o contexto e vivência das mulheres no 
espaço urbano.  O estudo de tipologia foi caracterizado em: tipologias de in-
teresse histórico, frequentes na região e tipologias comuns na morfologia do 
bairro. A partir das características, elementos, arranjos, formas das edifica-
ções buscaram-se entender de que forma essas atribuições influenciariam 
na relação das mulheres no espaço público. 

O estudo de tipologia histórica baseou-se no inventário SENPLA que cata-
logou edifícios de interesse histórico do bairro Benfica. E o estudo das tipolo-
gias comuns na morfologia do bairro foi feito a partir de observação e estudo 
da área.

Segue exemplo dos esquemas volumétricos e vistas utilizadas para a me-
todologia citada:

Sequencialmente uma segunda análise em microescala foi feita, referente 
à espaços livres públicos do bairro Benfica e seu entorno, esse processo foi 
realizado a partir da perspectiva da mulher, da pesquisadora e de usuárixs 
com outras identidades de gênero, produzindo dois conteúdos sínteses: um 
identificando a perspectiva de todxs os usuárixs, comparando com a pers-
pectiva das mulheres usuárias e outro com as análise obtidas a partir da 
visão da pesquisadora. Esses dois conteúdos estão exemplificados abaixo:

FIG. 1
tipologias de interesse histórico comuns na 

morfologia do bairro
Dados: SEPLA, Prefeitura Municipal de Forta-

leza, 2012.  Acervo da Autora. Produção: Autora, 
2020.

FIG. 2
tipologias comuns na morfologia do bairro. 

Dados: SEPLA, Prefeitura Municipal de Fortaleza, 
2012.  Acervo da Autora. Produção: Autora, 2020.

- ANÁLISE E DIAGNÓSTICO:    
ÁREA DE INTERVENÇÃO

1.3 metodologia

ritárias.

Estabelecer metodologias participativas de leitura do espaço urbano a par-
tir do ponto de vista de gênero.

O trabalho foi dividido em três etapas, que apresentam procedimentos me-
todológicos específicos. Diferentes metodologias foram desenvolvidas desde 
levantamento bibliográfico a levantamento de dados socioeconômicos e car-
tográficos a oficinas de participação social, tendo em vista a interpretação 
e síntese dessas informações a fim de gerar um diagnóstico identificando os 
principais problemas e potencialidades do Bairro Benfica, problemas e po-
tencialidades de alguns espaços livres estudados, estabelecendo diretrizes 
que orientaram o trecho do projeto. 

A primeira etapa consiste na pesquisa bibliográfica, que serviu de base 
para levantamento de informações e dados acerca da problematização do 
tema, a partir de livros, reportagens, publicações, artigos, teses e disserta-
ções. Viabilizando assim, a discussão do tema, entendendo suas particulari-
dades, promovendo a análise de referências. A revisão bibliográfica também 
foi fundamental para construir os procedimentos de análise que compõem a 
etapa do diagnóstico e futuras linhas projetuais. 

Para isso foram estudados o contexto de luta feminina no decorrer dos 
anos, marcado pela agressiva opressão masculina e os confrontos de direito 
à esfera pública. Para melhor explicitação acerca da contínua problemática 
da mulher e o direito a cidade e a sua ausência de representatividade. Assim 
foram estudadxs autores como Simone de Beauvoir, Pierre Bourdieu e outrxs. 
No que concerne, o entendimento antropológico da violência simbólica, cul-
tural e social sobre a mulher na sociedade. 

Para estudo das teorias urbanas e de direito a cidade foram utilizados au-
tores como, Jane Jacobs, Henri Lefebvre e Jan Gehl. Sobre direito a cidade a 
partir da visão de gênero utilizou se, principalmente, dois livros organizados 
pelo IBDU (Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico). E foi abordando uma 
breve crítica ao modelo urbanístico difundido como referência nas formas 
de projetar, o livro Cidade para Pessoas, que demonstra algumas falhas na 
representatividade da vivência da mulher no espaço urbano.

A segunda etapa corresponde a análise e diagnóstico da área de estudo e 
intervenção. Esse processo de diagnóstico foi feito a partir da escala do bair-
ro que compreende a análise do bairro como todo, levando em consideração 
aspectos morfológicos urbanos, ambientais, aspectos sociais, usos e parce-
lamento do solo, entre outros aspectos pertinentes para o projeto. 

A análise da macroescala foi realizada a partir de dados secundários (cole-
ta de dados, documentação fotográfica, desenvolvimento de mapas), levan-
tamento de campo para obtenção de informações da área de intervenção, 

- pesquisa bibliográfica

- ANÁLISE E DIAGNÓSTICO:    
*BAIRRO BENFICA
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FIG. 4
Website: https://corpoemdiscordanci.wixsite.com/meusite .

Dados: Acervo da Autora. Produção: Autora, 2020.

O questionário de campo foi realizado em poligonais de estudo obtidas em decorrência do 
questionário virtual e do diagnóstico de Bairro. O questionário de campo teve o objetivo de 
entender as problemáticas a partir da visão dos moradores e usuárixs dos espaços livres 
estudados. O questionário contribuiu para consolidação de dois masterplans participativos. 

A oficina de campo realizada em uma das poligonais de estudo já citadas, visou identificar 
e caracterizar o programa de necessidades pertinente para as demandas e desejos dos en-
trevistados. Na oficina os entrevistados eram designados a utilizar post-its para responder 
as perguntas levantadas. (Vide apêndice E com as perguntas realizadas). Segue exemplifica-
ção dos questionários feitos:

FIG. 5
Dinâmica de Campo.

Dados: Acervo da Autora. Produção: Autora, 2020.

Na análise da microescala foi feita a pesquisa e análise a partir de dados primá-
rios, obtidos em decorrência de entrevistas e dinâmicas participativas. Os questio-
nários para as oficinas foram produzidos baseados nos critérios de Gehl (2017) e 
as metodologias para as dinâmicas de campo em Aracena et. al. (2018) já citados 
anteriormente.

Foi desenvolvido um questionário virtual, um questionário de campo e uma dinâ-
mica de campo que contribuíram para parte do processo de análise dos espaços 
livres a partir do entendimento e visão das mulheres, usuárixs e pesquisadora. 
(Questionários e exemplificação do material da dinâmica disponível em apêndice B).

Devido ao período de reclusão por conta da pandemia de covid-19, o questionário 
virtual foi feito com o intuito de atingir uma maior quantidade de usuárixs do bairro. 
Procurou-se criar um website informativo e elucidativo, que pudesse aproximar os 
usuárixs do tema, trazendo curiosidade e interesse pelo público. No total foram 
entrevistadxs 40 pessoas, as respostas e dados estão disponíveis no apêndice C.  
Segue imagens do website Corpo em discordância.

FIG. 3
Esquema 01 de metodológica para diagnóstico.

Dados: Acervo da Autora. Produção: Autora, 2020.
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FIG. 6
Questionário de Campo.

Dados: Acervo da Autora. Produção: Autora, 2020.

- referÊncias projetuais

-intervenção projetual

Na terceira etapa do trabalho foram analisados e estudadas referencias 
projetuais pertinentes para a fase de prognóstico e projeto. E sequencial-
mente foi feito um prognóstico preliminar em duas áreas demarcadas do 
bairro Benfica, que consistem em dois masterplans voltados para o olhar da 
mulher.

Posteriormente foi desenvolvido o projeto urbano de dois recortes contidos 
nas masterplans, procurou-se chegar à etapa de estudo de intevenção ur-
bana e o conteúdo consiste em desenhos técnicos, esquemas volumétricos 
e perspectivas em 3d com as resoluções dos projetos. As soluções projetu-
ais foram pensadas as partir do melhor entendimento das necessidades e 
exigências do grupo feminino obtidas principalmente a partir do referencial 
teórico, diagnóstico e etapas participativas.
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Esse capítulo traz duas partes, um primeiro conteúdo que consiste na pro-
blemática da mulher na cidade e na sociedade, a construção social, a cadeia 
de opressão, as barreiras e necessidades inerentes do grupo feminino. E uma 
segunda parte que confere a análise, segundo autores, da construção da es-
cala humana no espaço público e onde se inserem as mulheres nessa escala. 

A certo ponto já ficou claro que os papéis de gênero, mulher e homem são 
conceitos que nos fora imposto. E de maneira inconsciente fixados, e cunha-
dos a partir de uma estrutura histórica limitante de pensamento. Essas es-
truturas em sua maioria eram compostas por dois polos de oposição. Como, 
exemplo o próprio contexto dialético dos termos esfera pública e esfera pri-
vada. (BOURDIEU, 2012)

“Arbitrária em estado isolado, a divisão das coisas e das atividades (sexuais e outras) 
segundo a oposição entre o masculino e o feminino recebe sua necessidade objetiva e 
subjetiva de sua inserção em um sistema de oposições homólogas” (BOURDIEU, 2012, p.16).

Hollanda (2019) afirma que sendo o gênero fruto da produção social, ensi-
nado, repercutido e legitimado ao longo das gerações, o gênero, seria a auto 
explicação do comportamento característico masculino e feminino observado 
na sociedade. Contudo essa distribuição de papéis é fatidicamente desigual. 
Bourdieu (2012) explica como as construções sociais vão se tornando naturais 
e se tornam legitimadas ao longo dos tempos, tendo sua fundamentação e 
estrutura de formação de conceitos esquecida nesse período. 

A voz masculina possui força e se evidencia no fato de que ela não neces-
sita de justificativa, “...tanto na percepção social quanto na linguagem, o gê-
nero masculino se mostra como algo não marcado, de certa forma neutro, ao 
contrário do feminino, que é explicitamente caracterizado.” (BOURDIEU, 2012, 
p.18). 

Eis que a ordem social trabalha de modo que a dominação masculina impere sobre a 
fundação e lógica comunitária. A divisão do trabalho, a divisão das atividades atribuídas 
a cada sexo, seus locais de pertencimento, o lugar de assembleia ou de mercado (des-
tinado aos homens), a casa (reservada as mulheres) eram atividades que tinham suas 
próprias ordens definidas. “O mundo social constrói o corpo como realidade sexuada e 
como depositário de princípios de visão e de divisão sexualizantes.” (BOURDIEU, 2012, p.18)

Como já dito por Bourdieu (2012) a naturalização da construção social de 
diferenciação dos corpos feminino e masculino partindo de uma visão an-
drocêntrica do corpo biológico e da reprodução biológica incluiria o próprio 
conceito de virilidade, incorporado à dominação e aos meios de reprodução 
mulher (agente passiva) e homem (agente ativo). 

“A força particular da sociodicéia masculina lhe vem do fato de ela acu-
mular e condensar duas operações: ela legitima uma relação de do-
minação inscrevendo-a em uma natureza biológica que é, por sua vez, 
ela própria uma construção social naturalizada”. (BOURDIEU, 2012, p.33)

Essa ordem ditatória sobre o corpo feminino ainda regula as condutas cole-
tivas, privadas, físicas e sociais. As mulheres são ensinadas a ocupar o espa-
ço, andar e assumir posições corporais pertinentes, colocando em provação 
sua significância moral, sempre em detrimento do sistema opressor. Sendo 
tratadas como seres diminutos, invisíveis aos contextos sociais e ao seu pró-

2.1 a mulher na sociedade
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carismática . (HIRATA et.al., 2009). 
Então, pensando nessa lógica, seguindo uma análise pessoal, ao passo que 

ocorre o desprendimento da ordem tradicional e uma nova releitura de pensa-
mento e desempenho emancipatório e de equidade de gênero acontece a domi-
nação tradicional se enfraquece. Se mais leis e estatutos a favor dos direitos 
das mulheres tenham sua promoção, criação, controle e efetividade, bem como 
a equivalência de mulheres nos cargos de poder, defendendo os direitos de suas 
iguais; a dominação legal enfraquece. Se a sociedade possuir menos figuras de 
poder opressoras e misóginas a dominação carismática diminui. (HIRATA, 2009).

Assim como Hirata cita “O conhecimento não será o mesmo em função da po-
sição do locutor no campo das relações de sexo”. (MATHIEU 1985 p.140 apud p.79 
HIRATA). Enquanto as mulheres e minorias estiverem em omissão, a cadeia de 
dominância continuará a imperar sobre as classes oprimidas, “... o dominante 
ocupa legitimamente a posição de representante universal. Esse é o preço da 
prática da dominação, a desapropriação do outro, é posto em situação de tutela, 
como a apropriação do corpo das mulheres.” (HIRATA, 2009, p.78).

2 Esse é o segundo tipo de dominação, é o poder da tradição, da ordem social 
em sua mais pura forma, das instituições que perduram no tempo, sendo a sua 
forma mais pura o patriarcalismo, nessa dominação quem manda é o Senhor, e 
quem obedece é o súdito. (FRAGA, 2013).

3 ela tem sua legitimidade fundada em um estatuto; a forma mais pura é a 
burocracia; o grupo dominante constitui uma empresa, e é dividido em outras 
empresas, cada uma com sua competência, limites e funções próprias; é então 
um sistema, uma unidade de fim. (FRAGA, 2013). 

4 É aquela devida ao apreço puramente dito, à admiração pessoal ao domi-
nador e a seu carisma, ou seja, suas qualidades, seus poderes. Os tipos mais 
puros são com o dominador na posição de profeta, herói guerreiro ou demagogo. 
(FRAGA, 2013).

A cidade como componente constituinte do ideal político do homem (no sentido 
masculino do termo), é o local ideal para alcançar o seu viver bem, ainda mais 
se construído a partir das suas próprias significações. (HIRATA et al., 2009).

A caracterização do público e do privado ao passo que é antiga é também vital 
para o esclarecimento dos arranjos do cenário atual e das diferenciações de 
papéis de gênero nas cidades.

Segundo Biroli et al. (2014), desde muito tempo a esfera pública foi destinada 
ser um meio de manifestações de cidadania, de princípios universais em detri-
mento da razão e da impessoalidade. Enquanto que à esfera privada se atribu-
íam os papéis domésticos, familiares, íntimos e pessoais, em que a emoção era 
mais imperativa.

A naturalização da mulher como ente destinado a procriação promoveu e pre-
servou as mulheres na esfera privada. As mulheres, vistas a partir do seu papel 
“natural” para a “domesticidade feminina”, foram sendo caracterizadas como 
sujeitos domésticos. E a manutenção desse discurso se tornou um dos fortes 
instrumentos de conservação da dominação masculina sobre as mulheres. Au-
tores como Rousseau problematizaram e taxaram as mulheres como mães, le-
varam a naturalização de discursos, como o de que mães não conseguiriam ser 
imparciais ou possuir uma vontade própria, sendo assim, impossíveis de serem 
inseridas no cenário político, preservando e mantendo a invisibilidade social 
das mulheres. (BIROLI et al., 2014).

2.2 a mulher na esfera 
pública e privada

prio corpo. Além disso, o sistema identifica uma própria imagem feminina que 
limita o território deixado aos movimentos aos deslocamentos do corpo das 
mulheres. Ao mesmo tempo que os homens ascendem com seus corpos mas-
culinos, nos variados espaços, inclusive no espaço público. (BOURDIEU, 2012).

Dito isso, exprime dizer que a sociedade e o gerenciamento masculino da 
mesma, cria uma cadeia hostil de violência simbólica. Criando situações que 
estimulam as dominadas (mulheres) a pensarem que elas pertencem a de-
terminados locais, que possuem determinados hábitos ou que só podem fre-
quentar determinados lugares sociais. Por exemplo: permanecer em seu lar, 
saber cozinhar, frequentar o espaço privado.

“A violência simbólica não se processa senão através de um ato de conhecimen-
to e de desconhecimento prático, ato este que se efetiva aquém da consciência 
e da vontade a que confere seu “poder  hipnótico” a todas as suas manifesta-
ções, injunções, sugestões, seduções, ameaças, censuras, ordens ou chamadas 
à ordem. Mas uma relação de dominação que só funciona por meio dessa cum-
plicidade de tendências depende, profundamente, para sua perpetuação ou para 
sua transformação, da perpetuação ou da transformação das estruturas de que 
tais disposições são resultantes (particularmente da estrutura de um merca-
do de bens simbólicos cuja lei fundamental é que as mulheres nele são tra-
tadas como objetos que circulam de baixo para cima).” (BOURDIEU, 2012, p.55).

O oprimido fica sujeito a submissão da opressão e toma muitas vezes o 
discurso opressor para si. Esse discurso, é socialmente e eventualmente uti-
lizado nos posicionamentos do dominado, visto que faz parte de uma estru-
tura que foi e está sendo disseminada, ao longo de gerações, enraizada pela 
sociedade patriarcal e capitalista.

As mulheres fazem parte desse mundo masculino e se integram nessa co-
letividade e elas fazem parte desses massacrantes papéis.  Além disso, a 
vida privada é parte expositiva e importante status quo para o homem e 
marido, “lar não é apenas “um interior” em que se confina o casal; é também 
a expressão de seu padrão de vida, de sua fortuna, de seu gosto: deve ser 
exibido aos olhos de outrem.” (BEAUVOIR, 1967, p. 295). As mulheres são trata-
das como objetos de troca, disponibilizadas para a perpetuação da espécie, 
manutenção e preservação das famílias. Enquanto os homens exercem seus 
plenos poderes de cidadãos livres. (BEAUVOIR, 1967).

“...das relações de produção e reprodução do capital simbólico, cujo disposi-
tivo central é o mercado matrimonial, que estão na base de toda a ordem social: 
as mulheres só podem aí ser vistas como objetos, ou melhor, como símbolos cujo 
sentido se constitui fora delas e cuja função é contribuir para a perpetuação 
ou o aumento do capital simbólico em poder dos homens.” (BOURDIEU, 2012, p.55).

As mulheres estão submetidas a um sistema que não lhes faz parte, elas 
se reconhecem inferiores, dependentes, prezas as amarras da violência, 
afastadas de suas liberdades, como um sujeito, em detrimento dos outros 
membros da sociedade, presa em sua esfera privada, agente passiva diante 
dos ditadores masculinos. Sofrendo com a cadeia de dominação e opressão. 
(BEAUVOIR, 1967).

Toda relação de dominação entre dois grupos, se caracteriza por possuir 
um sujeito que impõe limites e outro que se submete. (HIRATA et.al, 2009). 
Segundo Max Weber (1921, apud, HIRATA, 2009) a dominação é uma caracte-
rística fundamental para as formas de poder e sua legitimidade resultaria 
de três pontos: a dominação2 tradicional1, a dominação legal  e a dominação 
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grifo nosso).
Desse modo, conforme trecho acima, podemos entender que a garantia 

do exercício à liberdade, a socialização, a participação das mulheres no 
usufruto da “obra”, entendendo esta última como a cidade, é fundamen-
tal para o direito a cidade. É nesse sentido que podemos compreender, 
considerando o que foi exposto anteriormente, que uma sociedade mar-
cadamente patriarcal onde impõe controle e opressão dos corpos das 
mulheres, criando obstáculos ao ser ir e vir, à sua permanência em deter-
minados espaços constituintes da esfera pública, cria também obstáculos 
para a efetivação do direito à cidade. 

 Ademais, conforme argumenta Aldigueri (2017) a ideia de apro-
priação trazida por Lefebvre se contrapõe a propriedade privada, na me-
dida em que a apropriação estaria diretamente relacionada a expressão 
do uso, se opondo a forma mercadológica que se realiza na propriedade 
(ALDIGUERI, 2017). Conforme destaca essa autora (2017) na obra de Lefe-
bvre “enquanto a apropriação refere-se a dimensão das qualidades, do 
consumo improdutivo, da festa em prol do prazer, da existência” (LEFEB-
VRE, apud. ALDIGUERI, 2017, p.92). Ou seja, se no conceito de direito à cidade 
expresso por Lefebvre cabe o direito à apropriação e o direito à apropria-
ção significa a festa em prol do prazer, da existência, compreendemos que 
para efetivação do direito à cidade é fundamental garantir a existência 
do corpo feminino na cidade, o exercício de suas subjetividades e desejos 
como uma forma de garantir a realização do prazer da sua existência. 
Portanto, uma cidade deve construir espaços e relações sociais que per-
mitam essa existência plena das mulheres.

Cumpre lembrar que, Lefebvre traz o direito à cidade a partir de uma 
reflexão de cidades com estado de bem estar social implantado, portanto, 
não se nega aqui que o acesso a serviços e bens públicos (equipamentos 
sociais, infraestrutura urbana, moradia etc) não sejam importantes para a 
efetivação do direito à cidade. Sem essas condições básicas de existência, 
claramente não se pode alcançar o sentido mais amplo de direito à cidade 
apontado por Lefebvre. 

Além do que, as mulheres são maioria da população, exercem muitos 
papéis e funções, aquém do grupo masculino. Montaner, Muxi (2018) citam 
como exemplo a mulher mãe, cuidadora e nutridora, que presta ajuda a 
quem necessita, passando constantemente por dificuldades diárias com 
calçadas insuficientes, trajetos com carrinhos de bebê, cadeira de roda 
ou carrinhos de compra, além do desconforto causado pela iluminação 
pública nas ruas que priorizam a pista em detrimento da calçada.

Outro caso são os transportes públicos que se utilizam de trajetos obri-
gatórios, que ligam áreas residenciais às de trabalho, reforçam a quan-
tidade de ônibus em horários de picos, desconsideram o percurso da mu-
lher, que não é dicotômico. (MONTANER, MUXÍ, 2018).

Além disso a violência urbana é outro fator a ser questionado. O meio 
urbano não favorece a segurança da mulher, é um dos vários locais que 
geram problemas para as mulheres, como, o assédio, o feminicídio, a inse-
gurança, o desconforto, o medo e a violência. O esvaziamento dos espaços 
livres públicos, a capitalização do mercado imobiliário, os condomínios 
fechados, a falta de medidas de segurança pública, a debilidade em ilumi-

2.3 mulher e o direito 
a cidade

A argumentação de que a esfera pública é um espaço de discussão en-
tre iguais entra em discordância visto que existem os obstáculos de acesso 
das mulheres a esses espaços. O que acontece na vida pública fica incluída 
apenas a minoria masculina. Dessa forma, percebe-se que as relações de 
poder na esfera privada influenciam diretamente sobre as relações da esfera 
pública. (BIROLI et al., 2014).

“Faz sentido, assim, abandonar a visão de que esfera privada e esfera pública correspon-
dem a “lugares” e “tempos” distintos na vida dos indivíduos, passando a discuti-las como 
um complexo diferenciado de relações, de práticas e de direitos...” (BIROLI et al., 2014, p. 33).

Os maiores ganhos de liberdade e independência para as mulheres depende 
de aspectos importantes na esfera privada, a diminuição do poder de domina-
ção de alguns na esfera doméstica é extremamente necessária para garantir 
a liberdade e a autonomia de outras mulheres. Além do que, relações mais 
justas na esfera privada levam a outras reflexões, como, os papéis de gênero, 
a divisão de trabalho, a participação democrática de mulheres e homens na 
vida pública, a distribuição das responsabilidades familiares, a participação 
das mulheres na sociedade e entre outras reflexões importantes. (BIROLI et 
al., 2014).

Dessa forma, entende-se que o espaço público e privado, enquanto cidade, 
deve contemplar a plena participação democrática, independente do gênero. 
Produzindo novos modos de vida e de organização social que concedam a 
todxs uma ampla participação tanto na esfera pública quanto na privada. 
(BIROLI et al., 2014).

“O grande divisor de águas dos projetos libertários feministas define-se entre uma 
visão que demanda às mulheres sua entrada e reconhecimento no mundo público (di-
reitos, mercado, administração pública, instituições políticas etc.), alterando de ma-
neira radical sua identidade construída no mundo dos papéis sociais situados no uni-
verso da família e, contrariamente, a valorização dos atributos diferenciais femininos 
(sensibilidade, expressividade, intimidade etc.), adquiridos na experiência do mundo 
privado e sua extensão e incorporação ao mundo público.” (org. HOLLANDA, 2019, p. 102)

O processo de urbanização das cidades influenciado pelo processo capita-
lista de acumulo de bens tem desenvolvido e fortalecido cenários de desi-
gualdades sociais nos territórios. O discurso do progresso, as propostas de 
crescimento econômico, o debate neoliberal e o crescimento fundamenta-
do na racionalização. (LEFEBVRE, 2011). São um dos muitos mecanismos de 
opressão que tem fomentado a livre pulverização dos territórios.  A partir das 
novas articulações do advento do modernismo, o processo de industrialização 
e o crescente aumento da população urbana, surge a discussão do direito à 
cidade.

Embora o direito à cidade no Brasil apareça geralmente vinculado a proble-
mática urbana relativa a garantia de acesso à serviços, infraestrutura, terra 
e moradia de qualidade, e essa noção nesse sentido ganha força institucio-
nal especialmente a partir do Estatuto da Cidade (2001), o direito a cidade é 
cunhado por Henri Lefebvre e traz uma abordagem mais ampla do que a de 
acesso a bens e serviços. Para Lefebvre (2006 apud ALDIGUERI, p.94, 2017)

“O direito à cidade se manifesta como forma superior dos direitos: direitos à 
liberdade, à individualização na socialização, ao habitat e ao habitar. O direito 
à obra (à atividade participante) e o direito à apropriação (bem distinto do 
direito à propriedade) estão implicados no direito à cidade” (LEFEBVRE, 2006, 
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mentadas entre o cuidado de familiares, trabalho, compras, escola, cre-
che, consultas médicas, lazer, dentre outros. Atualmente o planejamento 
urbano favorece as formas de deslocamento casa-trabalho, percursos 
característicos do público masculino. (INSTITUTO PÓLIS org., 2020)

Além disso, considerando que o homem branco de idade média atuante 
nos meios de produção, com emprego estável de alta remuneração tenha 
construído as cidade e as metrópoles a partir das suas necessidades de 
deslocamento, se intui que o planejamento urbano tenha se voltado para 
a priorização do automóvel como meio principal de locomoção. Abando-
nando de certa forma, as demais demandas da sociedade que se tor-
naram pontos secundários nos investimentos públicos. Se investe mais 
em melhorias viárias para transportes individuais, como, ruas, rodovias, 
túneis, anéis viários, viadutos enquanto que transporte público coletivo, 
áreas de pedestres, ciclovias, praças, parques ainda são tratados com 
menor relevância. Não é por acaso que o público masculino seja o maior 
possuidor de veículos privados. (MONTANER; MUXÍ, 2018).

Avaliar a mobilidade urbana sobre o ponto de vista de gênero, consiste 
em pensar na qualidade e infraestrutura para a mobilidade a pé, linhas 
de transporte coletivo que abranjam grandes áreas das cidades com pos-
sibilidades de paradas atendendo necessidades de deslocamentos das 
mulheres considerando questões de segurança. E sobretudo tarifas que 
facilitem o acesso aos recursos de transportes e serviços. (INSTITUTO PO-
LIS, 2020).

 Enquanto que em algumas áreas mais nobres das cidades e 
grandes metrópoles os espaços públicos estão vazios e seus usos tor-
nam se mitigados pela população, nas comunidades, favelas e áreas mais 
periféricas, onde faltam e são precários os equipamentos de lazer, a rua 
é um ambiente essencial de atividade social. (KOETZ, 2017), onde temos 
das crianças jogando bola às mulheres lavando roupa, ao movimento das 
calçadas.

Para discutir sobre o feminismo é necessário entender que ele não é 
hegemônico. As realidades das mulheres são bem diferentes no Brasil. 
O racismo estrutural integra e faz parte da nossa sociedade. E essa es-
trutura carrega uma grande demanda de injustiças, e entre essas, está 
a movimentação da mulher negra na cidade. “Movimentação esta eivada 
de preconceitos e estigmas, circunscrevendo as mulheres negras a de-
terminados lugares sociais e estereótipos e gerando uma fixidez na sua 
maneira de viver a cidade.” (KOETZ, 2017, p. 12)

Além disso são as que mais sofrem com as injustiças urbanas. Em pri-
meiro caso, o lugar de ocupação, que em maior parte são áreas menos-
prezadas pelo poder público. (KOETZ, 2017). Aqui os problemas de segu-
rança pública, hostilidade policial, problemas de moradia, problemas de 
infraestrutura, fome, violência, deficiência na mobilidade, falta de aces-
sos e entre outros se intensificam.

“São as mulheres negras e pobres que ainda gastam mais horas no 
cuidado da casa e da família, que sofrem com a precariedade do sane-
amento, da iluminação, da falta de equipamentos públicos que atendam 
às necessidades das famílias e delas mesmas, como creches, escolas, 
postos de saúde e áreas de lazer e de convivência.” (KOETZ, 2017, p. 13)

“A segurança e a percepção da cidade são muito diferentes para as mu-
lheres e para os homens, de maneira que é importante que se conheçam 
suas experiencias ao planejar espaços públicos. Usos, limites, transparên-
cia, visibilidade e iluminação são variáveis que devem ser levadas em conta 
de acordo com a experiencia das mulheres”.  (Montaner, Muxí p. 208)

As mulheres são responsáveis pela subsistência de 37,7% das famílias no 
Brasil e elas equivalem a 51,4% da população brasileira atual. De acordo 
com Koetz (2017) a mulher é maioria e a que mais ocupa os espaços públi-
cos e também são o maior agrupamento eleitoral. Contudo a ausência de 
participação de mulheres na política ainda é inerente no país e isso têm 
debilitado alguns avanços e conquistas feministas. (KOETZ, 2017). Assim, o 
problema de gestão das cidades é um grande problema que afeta o direito a 
cidade, se tratando, da debilidade da participação de mulheres nas câmaras 
federais, municipais, estaduais, governos municipais e entre outros órgãos 
legisladores. 

Dos 57.814 vereadores eleitos, 13% são mulheres. Em 23% das câmaras 
brasileiras não existem vereadoras. Em 2018 somente 11,6 % dos municí-
pios brasileiros contavam com prefeitas mulheres. Fazendo o recorte de 
raça, de: 57,8 mil cargos eleitos em 2016 nas câmaras municipais, somente 
5% são ocupados por mulheres negras, sendo apenas 0,6% auto declaradas 
como pretas e 4,4% como pardas. (INSTITUTO POLIS org., 2020).

Cabe salientar também que o direito a cidade está intrinsicamente ligado 
a outras parcelas de inclusão de mulheres, como, além da dimensão políti-
ca, a racial, a simbólica e a material. Admite se destacar que os conflitos de 
gênero devem ser discutidos por homens e mulheres, a mudança de visão e 
pensamento deve acontecer há todxs a fim e certificar uma produção 
do espaço urbano voltado e preocupado com as questões de gênero. (KOETZ, 
2017).

Homens e mulheres possuem padrões de mobilidades diferentes. O cui-
dado da vida diária recai sobre as mulheres, e elas necessitam realizar 
diversos trajetos. Isso faz com que suas viagens sejam mais curtas e seg-

FIG. 7
Dados Mobilidade Mulher. 

Fonte: Instituto Polis, 2020. Elaboração: Pessoal

nação, a dificuldade dos acessos, a mobilidade ineficaz. Tornam os espaços 
desqualificados e consequentemente perigosos. (MONTANER; MUXÍ, 2018)
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a cidade deve propiciar diferentes aspectos sensoriais. Propiciando boas 
condições para caminhabilidade, paradas voluntárias, conversas, trocas de 
olhares, descansos, bons sons, entre outros (GEHL, 2017). Mas para isso, eles 
precisam se sentir seguros no meio urbano. E a segurança pública e pre-
venção a criminalidade não estar relacionada apenas à força policial e de 
guardas particulares. A movimentação de pessoas nos espaços públicos pro-
move a sensação de segurança. Além disso os edifícios do entorno também 
influenciam na segurança de ruas, praças e parques. (JACOBS, 2019). Contudo 
questões como a desigualdade social, pobreza, desemprego são fatores que 
também podem influenciam em fatores de risco e segurança pública.

Poder percorrer com segurança na cidade é essencial para criar cidades 
vivas e convidativas. E é de fundamental interesse que pessoas de todos 
os nichos sociais possam participar conjuntamente nesses locais. Na con-
tramão temos que o espaço urbano sofreu grandes interferências com fal-
sas medidas de segurança, difundidas pelas elites, como os subúrbios, os 
condomínios fechados, as ostensivas residências de muros altos, os bairros 
exclusivos e outros. (GEHL, 2017).

”Sob a aparente desordem da cidade tradicional, existe, nos lugares em 
que ela funciona a contento, uma ordem surpreendente que garante a ma-
nutenção da segurança e a liberdade. É uma ordem complexa. Sua essência 
é a complexidade do uso das calçadas, que traz consigo uma sensação per-
manente de olhos.” (JACOBS, 2019, p.52)

Outro ponto que estabelece o critério de segurança já citado, é a influência 
do uso do solo. E como funciona a relação dos empreendimentos com o es-
paço livre público. Considerando Jacobs (2019), quanto mais variedades uma 
área tiver mais funções irá possuir, quanto maior a facilidade de acessos e 
quanto maior o número de residentes próximos, maior será a passagem de 
usuárixs caminhantes. 

“O requisito básico da vigilância é um número substancial de estabeleci-
mentos e outros locais públicos dispostos ao longo das calçadas do distrito; 
deve haver entre eles sobretudo estabelecimentos e espaços públicos que 
sejam utilizados de noite. Loja, bares e restaurantes, os exemplos principais, 
atuam de forma bem variada e complexa para aumentar a segurança nas 
calçadas.” (JACOBS, 2019, p.37).

A partir desse critério surgiram ideias como projetos de áreas térreas co-
merciais ou edifícios de uso misto que permitem que o pedestre tenha maior 
interação com os edifícios que o circundam, trazendo uma sensação que 
pode ser mais reconfortante. Outro critério pensado, foram os espaços de 
transição suave, que são áreas que demarcam a transição entre o público e 
o privado, uma espécie de recuo, que antecede a edificação, segundo o au-
tor, essas áreas permitem que os moradores tenham maior contato com os 
vizinhos e com a rua e vice e versa. Gehl também cita a importância da faci-
lidade de localização, como critério importante para melhoria na segurança, 
bem como, a sinalização de vias, facilitando a localização dos destinos finais 
sem grandes desvios. Também cita a iluminação em edificações e espaços 
públicos proporcionando maior percepção de segurança. (GEHL, 2017)

Gehl (2017) defendendo o critério cidade ao nível dos olhos estabeleceu 
tópicos estratégicos para o planejamento e projeto urbano das cidades. Al-
guns, desses, são, Boas Cidades Para Caminhar; Boas Cidades Para Perma-

O item “espaço livre público e cidades para “pessoas”” é um breve apa-
nhado dos conteúdos abordados pelos autores Jane Jacobs (2019) e Jan 
Gehl (2017) onde consistem formas, práticas e ferramentas de intervenção 
urbana que estabelecem uma cidade mais adaptada a escala humana.

O item “espaço público corpo e representatividade” visa criar uma abor-
dagem crítica e analítica acerca das publicações Cidade para Pessoas de 
Jan Gehl. Uma teoria que se tornou um importante manual para o ensino, 
estudo e pesquisa em arquitetura, design e principalmente urbanismo. 
Sendo utilizadas desde atualmente como parâmetros e referências nos 
projetos de arquitetos, designers e estudantes. Utilizado principalmente 
no urbanismo e planejamento urbano.

Contudo, alguns parâmetros e abordagens podem possuir algumas fa-
lhas de implantação se analisados a partir do ponto de vista de gênero. 
Dito isso, serão analisadas algumas questões levantadas pelos autores, 
que não contemplam e não representam a lógica e o corpo das mulhe-
res no espaço urbano. Podendo dificultar as vivências femininas nesses 
espaços.

2.4.1 ESPAÇO LIVRE PÚBLICO E CIDADES PARA “PESSOAS” 
Os autores Jane Jacobs (2019), Jan Gehl (2017) em suas obras, tratam 

e discutem a importância da cidade como lugar de encontro. Abordam 
o interesse de se criar uma cidade viva, que abranja a diversidade, que 
faça com que as pessoas permaneçam em seus espaços livres, que se 
sentam seguras nesses espaços, que possam cultivar hábitos saudáveis 
nos mesmos.

 Com essas significações, nos apresentam também vários critérios que 
poderiam contribuir com o planejamento das cidades, seguindo uma ló-
gica voltada para a escala humana, os interesses sociais e uma relação 
urbana mais democrática. 

Ambos identificaram os graves problemas de se incentivar o uso do 
transporte individual motorizado e como isso afetava de forma sistêmica 
nas diferentes dinâmicas das cidades.

Para Gehl (2017), o aumento do número dos pedestres depende direta-
mente do quanto as pessoas se sentem convidadas a caminhar. Assim, 

2.4.1 ESPAÇO LIVRE PÚBLICO E 
CIDADES PARA “PESSOAS” 

“São as mulheres que apresentam nos seus corpos e mentes os sinais 
da relação com a perda das referências, com a violência do apagamento 
da memória dos lugares de afeto e da ruptura nas relações pessoais, na 
perda de familiares e na reconstrução de si mesmas, sempre atravessa-
das pela violência institucional.” (KOETZ, 2017, p. 13)

E como último ponto, não tem como discutir mulher e o direito a cidade, 
dissociando dos movimentos sociais. A rua teve e possui papel importante 
nas manifestações e conquistas feministas e é palco dessas constantes 
lutas. A ocupação de praças e avenidas das cidades. Faz parte da apro-
priação e da dimensão pública de direito que as mulheres possuem. (KO-
ETZ, 2017) “...são a aproximação mais direta do direito à cidade ao tomar 
para si a vivência das cidades e a elas inserirem um novo conteúdo: o da 
política.” (KOETZ, 2017, p.77).
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permanecer nos espaços públicos, “Sempre que as pessoas param um pouco, elas procu-
ram lugares no limite do espaço...” (GEHL, 2017, p.137). Conforme Gehl (2017), os espaços 
de transição têm benefícios significativos, eles permitem que os usuários tenham a visão 
frontal garantida, suas costas ficam protegidas, são áreas mais calmas se relacionadas 
com a turbulência das calçadas e geralmente possuem apoio físico. Existem também os 
espaços de transição “soltos” que se localizam em espaços maiores sem contato com 
fachadas próximas.

 “Espaços de transição e detalhes de fachadas com colunas, degraus e nichos devem ser 
sempre considerados em contexto. Não basta que o espaço público tenha transições: elas 
devem oferecer detalhes que indiquem: “por favor, pare aqui e fique à vontade.” (GEHL, 
2017, p. 139)

Outra preocupação para que os usuarixs se sintam convidados a permanecerem nos 
espaços públicos são os bons espaços para sentar. E para isso são necessários: um micro-
clima agradável, boa localização, boa visibilidade, nível de ruído ameno e interessantes 
visuais. Gehl também cita a importância dos assentos primários e secundários. Os primá-
rios seriam os bancos convencionais e os secundários todo e qualquer tipo de descanso 
informal, que se torna assento a partir da apropriação do usuário, como canteiros de 
flores, degraus, pedestais, dentre outros.

 Além disso existe o papel relevante do espaço privado, como cafés, bares e restauran-
tes que oferecem opções e áreas públicas e semipúblicas. Combinando a visão atrativa 
dos transeuntes que passam pelas ruas e o conforto dos assentos. (GEHL, 2017)

Em Belas cidades, Boas experiencias, o autor fala da importância espacial dos espaços 
e as sensações que elas devem transmitir e transpor para seus usuários. “A qualidade 
visual envolve expressão visual total, estética, design e arquitetura.” (GEHL, 2017, p.176)

Trabalhar visuais e atrações enriquece o espaço urbano. Visuais cativantes, como, lagos 
paisagens naturais, são atributos muito procurados nas cidades. Assim, é interessante 
se projetar favorecendo experiencia visuais. Design e detalhes espaciais também podem 
ser empregados e utilizados como interessantes apetrechos visuais. O aproveitamento 
das áreas urbanas como galerias de arte contemporânea, o uso de fachadas para abrigar 
grafites, desenhos e outras intervenções artísticas temporárias ou não são umas das 
vastas opções de se intervir no espaço público e articular diversos dinamismos visuais. 
Além disso a iluminação e a exploração do paisagismo também podem contribuir com 
esses aspectos. (GEHL, 2017).

Abaixo segue tabela síntese identificando atribuições identificadas para o planejamento 
e projeto urbano para fomento da cidade para o permanecer e o cidade para caminhar, 
com base nos autores Jan Gehl (2017) e Jane Jacobs (2019).

necer; Belas Cidades, Boas Experiências; 
Em Boas Cidades Para Caminhar, o autor aborda comportamentos e traz 

informações a respeito da caminhabilidade e como isso se reflete nas ci-
dades. 

De acordo com Gehl (2017) caminhar é o processo inicial, é um meio de 
transporte e um ponto ocasional para outras atividades. Independentemen-
te do propósito, o caminhar, é fundamental para as atividades sociais no 
meio urbano, ele está em meio a transição de atividades. 

Mas existem diversas condicionantes que prejudicam a qualidade e o pro-
cesso de caminhabilidade. Por exemplo, nas cidades os pedestres tendem 
a usufruir mais rapidamente de percursos mais lineares, esse comporta-
mento se fortalecer em decorrência de chuvas e outros desconfortos cli-
máticos. (GEHL, 2017). Caminhar é difícil em climas quentes úmidos, no caso 
do Ceará, por conta do desconforto térmico, o que pode dificultar percursos 
mais longos. 

Uma metragem considerada aceitável para caminhos a pé seria de 500 
metros (GEHL 2017). Contudo se o caminho possuir grande diversidade de 
atributos, que dão qualidade ao percurso, ele se torna muito mais confortá-
vel, possibilitando caminhos mais longos. O inverso acontece se o caminho 
for desinteressante e monótono. (GEHL, 2017). E essas distâncias podem se 
agravar se o trajeto possuir muitos obstáculos e desvios, principalmente 
em usuários, como crianças, pessoas com carrinhos, idosos, e pessoas com 
deficiência.

Além dos obstáculos frequentemente encontrados nas calçadas, como, 
postes de luz, lixeiras, placas, pontos de ônibus e demais mobiliários mal 
implantados. Os pedestres ainda enfrentam o problema com o tráfego e es-
tacionamento de veículos, além disso pedestres sofrem com longas esperas 
em semáforos, o que dificulta o trajeto do caminhante. (GEHL, 2017). 

Outras soluções, como passarelas e passagens subterrâneas dificultam 
os trajetos dos usuarixs e podem se tornar inseguros. “Um modelo integra-
do de tráfego pode fazer com que as ruas urbanas sejam mais seguras e 
amistosas, conforme os carros andem mais lentamente e parem com maior 
frequência” (GEHL, 2017, p.132). 

Em Boas Cidades para Permanecer, Gehl discute sobre as ações estacio-
nárias dos usuários nos espaços livres públicos. Essas ações e hábitos de-
pendem da cultura do local, situação social e econômica. Entre essas ações, 
existem as ações que não dependem necessariamente da qualidade urba-
na, como, feiras, comércio de rua, limpeza e manutenção. E as atividades 
opcionais e recreativas, que nesse caso, são exigidas a qualidade urbana. 
(GEHL, 2017). “As pessoas caminham, permanecem em pé e se sentam onde 
a qualidade do espaço urbano as convida para isso” (GEHL, 2017, p. 134). 
Sendo assim os atributos urbanos fundamentais para atrair os usuários a 
exercerem as atividades opcionais.

A ocorrência de ter muitos pedestres em uma cidade ou espaço urba-
no, não significa dizer que exista qualidade urbana nesses espaços, muitos 
usuários podem caminhar pela falta de opções de transportes. Mas se os 
usuários possuem um comportamento adverso, de passagem, se eles ten-
dem a permanecer nesses espaços, sentados em praças, em pé, isso pode 
indicar qualidade nos espaços públicos. “É difícil ficar andando numa cidade 
que tem espaços urbanos tão tentadores para se ficar.” (GEHL, 2017, p.135).

Gehl (2017) fortalece a importância dos espaços de transição para uso do 
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Conforme apresentamos no item anterior, Gehl (2017) dá diversas solu-
ções projetuais que aprimoram e dão qualidade ao espaço urbano. Uma 
delas são o espaço de transição, as fachadas ativas, o uso misto do solo, 
dentre outros.

O autor defende que os espaços de transição são áreas essências para 
acolhimento de usuários urbanos e que o ambiente é essencial para a 
integração do espaço público e espaço privado. (GEHL, 2017). Contudo, os 
espaços de transição dependendo da forma como são construídas podem 
gerar pontos cegos e ilegíveis, podendo se tornar possíveis refúgios para 
delitos, crimes, violência e assédio sexual. O mesmo problema recai, sobre 
os nichos de entrada, em que o autor também incentiva seus usos, nichos e 
enclaves constantemente identificados em edifícios de interesse histórico, 
elemento característico da arquitetura clássica. Esse problema exige maior 
atenção a alguns aspectos estruturais, demarcações (nichos, enclaves e 
outros) não permanentes ou com maior transparência e de maior perme-
abilidade talvez sejam mais interessantes e melhor utilizadas para áreas 
de transição. 

Gehl (2017) também cita os espaços de transição em que ele denomina 
de “soltos”, áreas cobertas bem delimitadas soltas em espaços públicos de 
maior porte, como praças. Contudo, esses ambientes se utilizados em pe-
ríodos ou em locais de pouco movimento de usuários, pode se tornar locais 
inóspitos e favorecer crimes, por se tratarem de locais com acesso mais 
afastado das vias. 

As fachadas ativas e os edifícios de uso misto são outras estratégias in-
teressantes citadas pelo autor. Traz segurança para o transeunte do espaço 
público e para os moradores locais e também por gera maior atratividade 
no conjunto urbano, sendo assim mais utilizadas por usuárixs. Contudo, a 
fachada ativa abre margem para alguns problemas, ela amplia a visibi-
lidade para a rua, o que acarreta em diversos pontos positivos. Mas, essa 
visibilidade dá maior margem e possibilidade para assediadores, comete-
rem seus delitos. Como, exemplo, podem ser citados, ruas com bares mo-
vimentados, se esses bares possuírem o grande movimento de homens há 
grande probabilidade dessas “fachadas ativas” causarem desconfortos às 
mulheres que passem próximos a esses estabelecimentos, bem como, seria 
comum, (e é comum) casos de assédio em situações similares. Comunica-
ção visual e intervenções artísticas podem contribuir com as mudanças de 
hábito. Mas ainda assim, não seriam soluções suficientes para resolver a 
problemática. 

E juntamente aos usos mistos, como artifícios de usos, Gehl (2017) comen-
ta sobre a efetividade dos cafés e suas propostas de uso público-privada, 
utilizando parte do uso comercial no ambiente público. Esse mecanismo é 
uma ótima tática para trazer vida na calçada. Contudo o café também de-
monstra uma problemática de questão social, nem todo usuário tem livre 
acesso e condições de permanecerem nesses espaços. Falar sobre a ques-
tão de gênero no espaço público também é falar sobre a desigualdade nos 
espaços públicos. Visto que ambos são questões que atingem as classes 
minoritárias, que também atingem parte dos grupos de mulheres. 

TAB.01
Atribuições para os Espaços livres públicos Jan Gehl, Jane Jacobs. 

Dados: Jan Gehl, 2017. Jane Jacobs, 2019.
Produção: Autora, 2020

2.4.2 ESPAÇO 
PÚBLICO CORPO E 
REPRESENTATIVIDADE
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03
referencial projetual

3.1 plano diretor potsdam distrito 
criativo

3.2 concurso para requalificação do 
vale do rio jundiaí

3.3 praça superilla de sant antoni
3.4 concurso de mobiliário urbano 

são paulo, estúdio módulo
3.5 aplicativo para smartphone 

malalai 
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Os espaços livres possuem diferentes aplicações no plano, nos becos, pá-
tios, telhados verdes e praças. Fugindo da linha lógica de espaço de lazer 
em praças.

Para mobilidade, devido a já existente e eficaz infraestrutura local, o pro-
jeto pensou na complementação por carros elétricos compartilhados, com o 
intuito de reduzir a necessidade de carros particulares na área.

3.2 CONCURSO PARA A 
REQUALIFICAÇÃO DO VALE 
DO RIO JUNDIAÍ

FIG.08
Perspectiva Plano de diretor Potsdam Kreativ Quartier.

Fonte: MVRDV, 2018. Com alteração da autora.

FIG.09
Planta de Coberta. Plano de diretor Potsdam Kreativ Quartier.

Fonte: MVRDV, 2019. Com alteração da autora.

A dinamização dos espaços livres obtida com os espaços livres eleva-
dos, os espaços livres semipúblicos, os becos e os átrios são ferramentas 
interessantes que podem contribuir com o conforto, segurança e melhor 
inserção das mulheres nos espaços públicos. 

Essa proposta consiste em um projeto de parque urbano estruturada por 
um rio que tem sido negligenciado pela paisagem da área, em que o recurso 
hídrico se encontra subordinado as vias marginais e a uma área de ferrovia 
paralela ao corpo hídrico. (BARATTO, 2019).

O rio está inserido em um contexto urbano de ocupação espraiada e mui-
tos vazios urbanos e subutilizados. A marginal é uma via expressa de fluxo 
rápido e possui baixa adequabilidade nos passeios, contendo poucas tra-
vessias, poucas áreas de vegetação e calçadas de pequenas dimensões. Ou-
tro problema é a barreira que o rio e a via geram na cidade. (BARATTO, 2019).

A partir do melhor entendimento sobre a questão de gênero e as rela-
ções urbanas físico sociais do bairro Benfica e a problemática e violência 
de gênero. Foi possível identificar algumas prerrogativas essências para o 
projeto de espaços livres voltado para a lógica de deslocamento e vivência 
da mulher no espaço urbano. 

A proposta consiste em um plano diretor para um bairro cultural e cria-
tivo. O projeto toma como partido o restauro histórico da cidade, mantendo 
estruturas históricas locais e junto a isso novos edifícios se inserem com 
o objetivo de criar um território mais vibrante fundamento no conceito de 
vila, aplicado pela equipe de projetos. (MVRDV, 2018).

Alguns aspectos relevantes do projeto é que ele prevê uma combinação de 
variadas funções e usos do solo, com densidades que ainda permitam uma 
relação de escala humana mais efetiva. O complexo de prédio totaliza uma 
área de 24.400 m² de área útil, parte dessa área (6950 m²) serão espaços 
para aluguel acessível, aplicados em industrias culturais e criativas de pe-
quena escala. Além disso o programa conta também com jardim de infância 
e áreas de conferência, exposições e blocos habitacionais. (MVRDV, 2018).

3.1 PLANO DIRETOR 
POTSDAM DISTRITO 
CRIATIVO

QUADRO.01
Ficha técnica plano urbano de bairro, MVRDV.
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O uso do solo institucional integrado aos espaços livres traz mais oportunidades para a 
utilização e manutenção de fluxo de pessoas nesses espaços, trazendo mais segurança e 
oportunidades de convívio contribuindo com o bem estar das mulheres e demais usuárixs.  
O projeto explora essa relação e traz soluções de uso interessantes para a dinamização e 
ocupação do solo urbano.

O desenho urbano, a integração e implantação de modais no plano flexibilizam as opor-
tunidades de locomoção e trajeto, essas propostas facilitam as ações e movimentações das 
mulheres na cidade, devido a necessidade das mulheres de percorrerem caminhos de diver-
sas origens e destinos no território e por realizarem percursos longos (como, compromissos 
médicos e trabalho em áreas mais afastadas da moradia) e percursos curtos (como, trajetos 
no bairro e vizinhanças).

FIG.12
Perspectivas Isométricas Vale do Rio Jundiaí 

trecho parque agroecológico e cais do SESC Jundiaí.
Fonte: Archdaily, 2019. Com alteração da autora.

FIG.13
Perspectiva Isométrica Proposta para ocupação uso do solo Vale do Rio Jundiaí.

Fonte: Archdaily, 2019. Com alteração da autora

Como solução a equipe fez um plano e projeto de sistema de espaços livres inte-
grados a equipamentos sociais e centralidades urbanas. E contemplados com uma 
sistematização de modais de transporte, propostas de uso e ocupação do solo e inte-
gração ao patrimônio ferroviário da área

FIG.10
3D Vale do Rio Jundiaí.

Fonte: Archdaily, 2019. Com 
alteração da autora.

FIG.11
Masterplan Vale do Rio Jundiaí.

Fonte: Archdaily, 2019. Com
 alteração da autora

QUADRO 02
Ficha técnica Requalificação 

Vale do Rio Jundiaí.
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Essa proposta de espaço livre urbano aproxima o uso do solo que está inserido no entorno 
e os meios de transporte que passam pelo circuito, além disso via por ser um espaço asso-
ciado a locomoção torna o espaço mais dinâmico, devido a constante passagem de pessoas. 
Essa solução é bastante eficaz para criar circuitos caminháveis mais seguros e convidati-
vos para a usuária caminhante.

FIG.15
Masterplan Vale do Rio Jundiaí.

Fonte: Archdaily, 2019. Com alteração da 
autora

FIG.16
Fotografia antes e depois da intervenção 

Superilla de Sant Antoni. 
Fonte: Archdaily, 2016. Com alteração da 

autora.

3.3 PRAÇA SUPERILLA DE 
SANT ANTONI

A cidade de Barcelona é caracterizada pelo adensamento expressivo e pelo tecido 
regular de grande extensão. Devido a densificação do solo urbano há poucas possi-
bilidades de obtenção de espaços livres, a partir de vazios urbanos. Por conta disso, 
surge a necessidade de aprimorar e intervir nos espaços públicos existentes.  Pois a 
cidade sofre a baixa quantidade de espaços verdes urbanos e lugares de permanên-
cia em áreas públicas. (LEKU STUDIO, 2019).

A partir das exigências e necessidades sociais de uma nova postura mais susten-
tável, o Superilla modifica trechos de vias, adaptando-as para as pessoas. (LEKU 
STUDIO, 2019).

FIG.14
Masterplan Vale do Rio Jundiaí.

Fonte: Archdaily, 2019. Com alteração da autora

QUADRO 03
Ficha técnica praça Superilla Sant Antoni, Leku Studio.
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Os mobiliários são de estrutura e fechamento em material metálico e em deter-
minadas supérficies, como, assentos e encostos, são utilizados painéis de madeira. 
Para mais, foram propostos o reuso de águas da chuva, painéis fotovoltaicos e 
iluminação de LED. E também priorização da ventilação e iluminação natural nos 
equipamentos. (SOUZA, 2016).

FIG.18 
Imagem 02 Concurso de Mobiliário Urbano, São 

Paulo, Estúdio Módulo.
Fonte: Archdaily, 2016. Com alteração da 

autora.

FIG.19 
Imagem 03 Concurso de Mobiliário Urbano, São 

Paulo, Estúdio Módulo.
Fonte: Archdaily, 2016. Com alteração da 

autora.

FIG.20
Imagem 04 Concurso de Mobiliário Urbano, São 

Paulo, Estúdio Módulo.
Fonte: Archdaily, 2016. Com alteração da 

autora.

3.4 CONCURSO DE 
MOBILIÁRIO URBANO SÃO 
PAULO, ESTÚDIO MÓDULO.

O projeto representa um novo desenho para os mobiliários da cidade de São Paulo. A 
ideia principal do projeto foi criar uma comunicação visual própria para nove equipamentos 
urbanos, com o intuito de criar uma linguagem que fugisse da lógica caótica que a cidade 
dispõe, contribuindo com a diminuição da poluição visual. (SOUZA, 2016).

O modulo criado permite variadas adaptações de usos e formas nos mobiliários, isso per-
mite melhor adaptação dependendo da localidade da cidade e área disponível para im-
plantação, trazendo mais diversidade e possibilidades para os espaços públicos da cidade. 
(SOUZA, 2016).

Os projetos preverão iluminação auxiliar na maioria dos mobiliários, contribuindo com a 
sensação de segurança e melhor visualização nas vias e espaços públicos em geral.

FIG.17
 Imagem 01 Concurso de Mobiliário Urbano, São 

Paulo, Estúdio Módulo.
Fonte: Archdaily, 2016. Com alteração da 

autora.

QUADRO 04
Imagem 01 Concurso de Mobiliário Urbano, São 

Paulo, Estúdio Módulo.
Fonte: Archdaily, 2016. Com alteração da 

autora.
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O bairro Benfica exige um projeto de mobiliários urbanos que possa abranger uma diver-
sidade de necessidades, dado a debilidade e fragilidade desses equipamentos nos espaços 
livres públicos da área. 

Porém não existem muitas referências voltadas para o olhar de gênero, não sendo pos-
sível e conclusivo encontrar mobiliários voltados inerentemente para as necessidades das 
mulheres. Contudo soluções como aplicabilidade da iluminação na maioria dos mobiliários 
como forma de contribuição para a iluminação pública, fornece espaço livres mais confor-
táveis a permanência das mulheres. Outras soluções como os guarda-volumes em alguns 
mobiliários, são interessantes se tratando das mulheres, que pelo fato de exercerem na 
maioria dos casos, múltiplas atividades, podem possuir maior sobrecarga de volumes, além 
disso, o guarda volumes também pode trazer maior liberdade e segurança para a mulher, 
mulheres com criança precisam de cuidado redobrado, então são ótimas soluções para 
essas usuárias. E também outra referência importante são os banheiros públicos, confor-
táveis, com processo de autolimpeza, espaço para fraldário e acessíveis a portadores de 
cadeira de rodas. 

Se tratando da debilidade ou inexistência de banheiros públicos de qualidade ofertados 
para as mulheres. O banheiro público é um importante mobiliário de implantação, visto 
que as mulheres, do ponto de vista fisiológico utilizam o banheiro com maior frequência e 
além disso estão atrelados os papéis vinculados ao gênero, como por exemplo, mulheres 
acompanhando crianças e idosos. 

O aplicativo malalai é um app de segurança criado pela arquiteta e urbanista Priscila 
Gama com o intuito de trazer mais segurança aos deslocamentos para as pessoas. O sis-
tema permite que as rotas sejam compartilhadas para pessoas de confiança dx usuárix 
do aplicativo, é possível também notificar alertas de emergência.  Além disso o aplicativo 
possui informações compartilhadas de pontos negativos e positivos dos trajetos, que podem 
ser verificados pelx usuárix, permitindo um melhor planejamento de rotas. O projeto Malaia 
também possui um anel digital que emite alertas via mensagem de texto com localização 
dx usuárix.

FIG.24
Imagem 06 Concurso de Mobiliário Urbano, 

São Paulo, Estúdio Módulo.
Fonte: Archdaily, 2016. Com alteração da 

autora.

FIG.23
Imagem 07 Concurso de Mobiliário Urbano, 

São Paulo, Estúdio Módulo.
Fonte: Archdaily, 2016. Com alteração da 

autora.

3.5 APLICATIVO PARA 
SMARTPHONE MALALAI

O quiosque conta com dois compartimentos internos, um menor que possui duas pos-
sibilidades, a de máquina de autoatendimento 24 horas (voltada para a rua) e a segunda 
possibilidade, de depósito para guarda de objetos. O compartimento maior se destina à 
atividade do quiosque, possuindo espaço para microocomputador, cuba, cadeira, e área para 
pequenos armazenamentos, como bancos. Sua estrutura é em Steel-frame e revestimento 
em aluminío e madeira OSB reciclada. Seu acesso pode ser por meio de uma porta pivotante 
lateral que também tem a função de expositor. (SOUZA, 2016).

O ponto e parada de táxi possui a mesma estrutura e material. Possui cobertura, banco 
para duas pessoas e um cadeirante, no mobiliário contém medidores de energia, armários 
e lixeiros. (SOUZA, 2016).

O sanitário público possui três compartimentos, o primeiro corresponde um espaço para 
acesso e pagamento em sistema automatizado, que libera a abertura da porta automática. 
O segundo compartimento é a área do sanitário, com vaso, pia e trocador dobrável. E possui 
também, internamente, um sistema de autolimpeza, o terceiro compartimento possui es-
paço para o encanamento, caixa d’água utilizável, caixa d’água de armazenamento pluvial, 
espaço para armazenamento de esgoto e aparalhagem auxiliar. A modulação permite que 
se acople dois banheiros no terceiro compartimento, compartilhando esse módulo se eco-
nomiza espaço, gastos e energia. (SOUZA, 2016).

FIG.21
Imagem 05 Concurso de Mobiliário Urbano, 

São Paulo, Estúdio Módulo.
Fonte: Archdaily, 2016. Com alteração da 

autora.

FIG.22
Imagem 06 Concurso de Mobiliário Urbano, 

São Paulo, Estúdio Módulo.
Fonte: Archdaily, 2016. Com alteração da 

autora.
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04
bairro benfica: onde se 
inserem as mulheres?

4.1 Benfica: Imagem e Identidade
4.2 Legislação Urbana
4.3 Planos para Área

4.4 Mobilidade
4.5 Uso e Ocupação do Solo
4.6 Dados Socioeconômicos
4.7 Síntese Escala do bairro

O plano e projeto urbano, visam agregar métodos que tragam mais segurança para a mu-
lher enquanto usuária do espaço livre público, para isso torna-se necessário aplicar tec-
nologias e redes de segurança voltados para a abordagem de gênero. Para isso o aplicativo 
Malaia será utilizado como referência para aplicação de um sistema que esteja vinculado 
aos mobiliários e equipamentos urbanos do projeto, além dos aplicativos de smartphone, 
trazendo mais acessibilidade às usuárias. Sendo um aplicativo também, vinculado as redes 
de proteção, policiamento e delegacias da mulher. 
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FIG.26
Imagem 06 Concurso de Mobiliário Urbano, 

São Paulo, Estúdio Módulo.
Fonte: Archdaily, 2016. Com alteração da 

autora.

uso individual movidos a gasolina. (PEREIRA, 2009).
O adensamento ao sul se sucedeu na direção da estrada de Arronches que ligava 

a Parangaba ao Centro e a oeste em direção ao bairro Jacarecanga e adiante. 
(HOLANDA, 2015). O Benfica era local de descanso e estava no caminho da rota da a 
atual Parangaba. No mapa a seguir torna-se perceptivo edificações mais antigas, 
do ano de 1813 a 1880 no bairro Centro, Benfica, Jacarecanga e outros.

O Benfica era local de descanso e estava no caminho da rota da a atual Paranga-
ba. No mapa a seguir torna-se perceptivo edificações mais antigas, do ano de 1813 
a 1880 no bairro Centro, Benfica, Jacarecanga e outros.

No final do século XIX Fortaleza estava passando pelo período da Belle-Époque, 
período em que a cidade sofreu fortes intervenções urbanas nos espaços públi-
cos, inspirados em conceitos parisienses praças e passeios foram reestruturadas 
para uma nova linguagem. E juntamente a isso as edificações também seguiram os 
mesmos alinhamentos, elementos neoclássicos e estilos.  (HOLANDA, 2015).

 Contudo nesse período do século XIX as tipologias que se destacavam no bairro 
Benfica, eram as casas do tipo chácaras com grandes pomares, edificações am-
plas, simples e recuadas que marcavam a área rural da cidade, antes da propria-
mente dita urbanização do território. (PEREIRA, 2009).

Nesse capítulo será explanado uma breve contextualização e análise da evolução histó-
rica do bairro Benfica e como isso pode vir a afetar a relação da usuária mulher e o espaço 
público.

A origem do Benfica tem relação direta com a reestruturação econômica do estado no 
final do século XIX ocorrida devido ao grande período de estiagem que aflorará na época. 
Com o novo período de estruturação econômica, as classes sociais mais ricas iniciavam um 
processo de migração para as periferias do centro da cidade com o objetivo de se afastarem 
do movimento e particularidades comerciais do miolo do centro. Esses deslocamentos e 
migrações foram se expandindo para o eixo oeste e sul da cidade. O mapa a seguir em es-
cala de cores elucida melhor esse espraiamento da população fortalezense ao longo desse 
período. (PEREIRA, 2009). 

Um dos principais impulsionadores das migrações foi o transporte, principalmente os sis-
temas de transporte de linhas de bondes elétricos e automóveis de uso individual movidos 
a gasolina. (PEREIRA, 2009).

O adensamento ao sul se sucedeu na direção da estrada de Arronches que ligava a Paran-
gaba ao Centro e a oeste em direção ao bairro Jacarecanga e adiante. (HOLANDA, 2015). O 
Benfica era local de descanso e estava no caminho da rota da a atual Parangaba. No mapa a 
seguir torna-se perceptivo edificações mais antigas, do ano de 1813 a 1880 no bairro Centro, 
Benfica, Jacarecanga e outros.

 4.1 BENFICA: 
IMAGEM E IDENTIDADE.

Um dos principais impulsionadores das migrações foi o transporte, principal-
mente os sistemas de transporte de linhas de bondes elétricos e automóveis de 

FIG.25
Imagem 06 Concurso de Mobiliário Urbano, 

São Paulo, Estúdio Módulo.
Fonte: Archdaily, 2016. Com alteração da 

autora.
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A Av. da Universidade, chamada de Boulevard Visconde do Cauipe no período que correspon-
de o início do século XX já possuía considerável adensamento, principalmente se tratando da 
direção norte, segundo Holanda (2015), onde possuía variados palacetes, sobrados e casarões 
com variados estilos arquitetônicos. O mapa de evolução urbana reforça esse caráter de cres-
cimento.

Entretanto na década de 1930 as tipologias das edificações do bairro Benfica foram se tor-
nando bastante diversificadas, de mansões a moradias de classe média e moradias mais sim-
plificadas, como as tipologias de casas geminadas com portas avarandadas, janelas e gradis. 
Essa década foi conhecida como a década de ouro para o Benfica, data em que compreende a 
interferência direta da família Gentil na área. (HOLANDA, 2015).

Após se instituir na área a família Gentil tomou posse de alguns imóveis e terrenos do entor-
no do palacete da mansão Gentil (onde fica a atual reitoria da UFC). Muitas dessas posses se 
tornaram residências destinadas para aluguel que originaram a vila Gentil. (RODOLFO, 2015).

A implantação da Universidade Federal do Ceará modificou radicalmente a ocupação do 
bairro. A aquisição do palacete Gentil, imóveis e terrenos do entorno por volta do século XX, fez 
com que aos poucos a elite que morava no Benfica migrasse para o bairro Aldeota e Meireles.

Apesar de ainda existirem muitos edifícios de interesse histórico na região, existem peque-
nas poligonais de tombamento a nível municipal, e nenhum tombamento estadual ou nacional. 
Essa falta de proteção e preocupação com o patrimônio histórico da área corrobora com a 
perca crescente da memória histórica do bairro. 

Sem medidas protetivas, aos poucos as tipologias históricas vão sendo descaracterizadas. 
Janelas são preenchidas por tijolos, portas corrediças tomam lugar de antigas esquadrias e 
assim os edifícios vão se descaracterizando. 

As tipologias arquitetônicas decorrentes do marcante período histórico no Benfica, conso-
lidam critérios formais e espaciais nas edificações, que somados aos seu uso e ocupação do 
solo e outros pertinentes condicionantes influenciam diretamente na percepção da relação do 
espaço livre público e a mulher enquanto agente e usuária da cidade.

O bairro Benfica enquanto território multicultural possui dimensões materiais, políticas e 
simbólicas, retratadas no seu tecido urbano. Esse simbolismo é percebido veemente nas suas 
tipologias históricas, faz parte da extensão e dos elos dos habitantes entre o passado e o pre-
sente da cidade de Fortaleza e da área. Essa dimensão faz parte da identidade das mulheres. 

Além disso as tipologias históricas tendem a possuir princípios de planejamento que con-
sideram mais aspectos humanos, dado a horizontalidade, como, o campo horizontal da visão 
humana que considera principalmente como abrangência os andares térreos, trazendo sen-
sações de vislumbre e identidade.

Outro caso, são as características e composições que as fachadas históricas ocasionam na 
percepção humana, em muitos casos, são dotadas de elementos e cores diversas, e possuem 
características diferentes das tipologias contemporâneas o que gera mais atenção e interes-
se ao observadxr. Promovendo diferentes experiências sensoriais. O que também traz mais 
interesse para visitas as ruas e demais espaços públicos. 

Tendo em vista a importância da preservação e manutenção do patrimônio histórico da 
região e a partir de levantamento da SECULTFOR de 2012, promovido em decorrência da de-
marcação da Zona Especial de Patrimônio Histórico do Benfica, foi desenvolvido na presen-
te pesquisa uma caracterização de tipologias relevantes de edificações do território, com o 
intuito de identificar pontos conflitantes, características positivas e negativas que podem 
influenciar nas condicionantes da mulher e o espaço público. Essas tipologias serão apresen-
tadas no tópico de Uso do Solo.

plas, simples e recuadas que marcavam a área rural da cidade, antes da propriamente dita ur-
banização do território. (PEREIRA, 2009).

Um dos principais impulsionadores das migrações foi o transporte, principalmente os sistemas 
de transporte de linhas de bondes elétricos e automóveis de uso individual movidos a gasolina. 
(PEREIRA, 2009).

FIG.27
Imagem 06 Concurso de Mobiliário Urbano, São Paulo, Estúdio Módulo.

Fonte: Archdaily, 2016. Com alteração da autora.

Acompanhado a esse processo de urbanização o bairro Benfica sofreu influências espaciais 
e de adensamento em decorrência da igreja Nossa Senhora dos Remédios, que foi a principal 
referência de agrupamento. Vias e residências foram sendo estabelecidas em suas adjacências. 
Era também próximo a igreja que se localizava o terminal de bonde do bairro. (HOLANDA,  2015).

O adensamento ao sul se sucedeu na direção da estrada de Arronches que ligava a Parangaba 
ao Centro e a oeste em direção ao bairro Jacarecanga e adiante. (HOLANDA, 2015). O Benfica era 
local de descanso e estava no caminho da rota da a atual Parangaba. No mapa a seguir torna-se 
perceptivo edificações mais antigas, do ano de 1813 a 1880 no bairro Centro, Benfica, Jacarecanga 
e outros.

O Benfica era local de descanso e estava no caminho da rota da a atual Parangaba. No mapa a 
seguir torna-se perceptivo edificações mais antigas, do ano de 1813 a 1880 no bairro Centro, Ben-
fica, Jacarecanga e outros.

No final do século XIX Fortaleza estava passando pelo período da Belle-Époque, período em que 
a cidade sofreu fortes intervenções urbanas nos espaços públicos, inspirados em conceitos pari-
sienses praças e passeios foram reestruturadas para uma nova linguagem. E juntamente a isso as 
edificações também seguiram os mesmos alinhamentos, elementos neoclássicos e estilos.  (HO-
LANDA, 2015).

 Contudo nesse período do século XIX as tipologias que se destacavam no bairro Benfica, eram as 
casas do tipo chácaras com grandes pomares, edificações amplas, simples e recuadas que marca-
vam a área rural da cidade, antes da propriamente dita urbanização do território. (PEREIRA, 2009).
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TAB 02
Tabela de índices urbanísticos Zona de 

Ocupação Prioritária I.
Dados: Prefeitura de Fortaleza, 2017.

Produção: Autora, 2020.

A ZEIS III, Zona Especial de Interesse Social do tipo III, corresponde a demarca-
ções em áreas dotadas de infraestrutura que possuem vazios urbanos ou edifica-
ções vazias ou em estado de subutilização, devendo serem reservadas para fins 
de habitação de interesse social.

O bairro possui um grande potencial para o adensamento visto que os condi-
cionantes da legislação possibilitam e incentivam maior ocupação do território. 
Permitindo um elevado gabarito, um alto índice de aproveitamento e considerá-
veis taxas de ocupação e permeabilidade.

A área possui a forma urbana mais horizontalizada e tendências para modi-
ficar essa morfologia implicaria em diversas mudanças em dinâmicas sociais, 
econômicas e urbanas. E as mulheres são cidadãs fragilizadas nessa relação. Ao 
ocorrer a verticalização dos edifícios e maiores investimentos no bairro infere-
-se que ocorra mudanças no padrão de vida do território e esse novo padrão pode 
gerar danos socioeconômicos na área. 

 4.2 legislação urbana

De acordo com a lei complementar n. 236, de 11 de Agosto de 2017 que constitui o parcelamento, 
o uso e a ocupação do solo no município de Fortaleza o bairro Benfica abrange duas Macrozonas, 
a Macrozona de Proteção Ambiental e a Macrozona de Ocupação Urbana, sendo essas, a ZPA1 e 
a ZOP1, além dessas, estão inseridas duas zonas especiais que se inserem nas Macrozonas, que 
são as ZEIS do tipo 3 de vazio. A ZEIS, correspondem a áreas de propriedade pública ou privada 
destinada a habitação de interesse social, e possuem parâmetros especiais para a edificação, 
uso, ocupação e parcelamento do solo possuindo prioritariamente a regularização fundiária e 
urbanística. A ZEDUS, Zonas Especiais de Dinamização Urbanística e Socioeconômica correspon-
dem a partes do território que visam estimular atividades sociais e econômicas. Essa zona es-
tabelece índices urbanísticos que permitem a intensificação e readequação das atividades de 
cada ZEDUS, tendo em vista suas particularidades e potencialidades. E por fim a ZEPH  Benfica, 
as ZEPH designam áreas destinadas a preservação do patrimônio paisagístico, histórico, cultural 
e arqueológico. 

 A ZOP I, Zona de Ocupação Preferencial do tipo I, define-se por áreas que possuem disponi-
bilidade em infraestrutura e serviços, mas que ainda possuem baixo adensamento, possuindo 
a presença de imóveis vazios e subutilizados, assim, essa demarcação, possuem parâmetros 
urbanísticos que buscam intensificar, promover e dinamizar o uso e ocupação do solo.

 A ZPA I corresponde a faixa de Preservação Permanente dos Recursos Hídricos do tipo I, sen-
do em suma maioria uma zona associada a um recurso hídrico, com o objetivo de preservar o 
ecossistema e os recursos naturais do território os parâmetros desse zoneamento impedem a 
ocupação territorial legal. 

FIG.28
Mapa de Legislação Urbana e Ambiental.

Dados: Prefeitura de Fortaleza, 2019.
Produção: Autora, 2020.
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FIG. 32
Esquemas 04 de Influência de parametrização da ZOP1

Dados: Autora, 2020
Produção: Autora, 2020.

FIG. 32

Espaços livres públicos podem vir a sofrer maior esvaziamento nessa mudança de tipo-
logia e adensamento. Como já diagnósticado no referencial teórico, as mulheres são as que 
mais necessitam utilizar os transportes públicos e utilizar os espaços livres públicos para 
se locomover. Nesse arranjo apresentado no esquema anterior, mulheres que dependem do 
permanecer e caminhar para suas ações cotidianas estão submetidas a áreas defasadas de 
pessoas e consequentemente subordinadas a espaços de aflição e percepção e  insegurança. 

O esvaziamento pode ocorrer devido às mudanças de usuárixs locais ou também às munda-
ças de hábitos desses. Em muitos casos a busca pelos espaços livres públicos está associada 
a necessidade de locomoção do índividuo, dessa forma, quando esse possui a propriedade e 
plenas condições de se locomover por outros meios, como o transporte motorizado índividual, 
eles dão prioridade a esse meio de transporte. 

Planos e projetos urbanos ainda buscam densificar massivamente territórios e cidades 
achando que é a solução mais cabível para tornar a cidade mais viva, grandes concentrações 
de emprego e moradia não são suficientes para criar esse conceito de cidade. Como já pode 
ser visto em bairros nobres bastante adensados da cidade de Fortaleza e outras capitais 
brasileiras.

Soluções conjuntas interestruturais precisam ser adicionadas aos aspectos e estruturas 
de espaços livres públicos, e estes precisam possuir qualidades estruturais, serem convida-
tivos e proporcionarem a permanência.

 4.3 PLANOS PARA A 
ÁREA

O Plano Fortaleza 2040 tem como principal principio a cidade acessível, contribuindo com 
oferta atual dando mais subsídios e oportunidades com pilares na ordenação e rede de co-
nexões dos espaços públicos e privados; juntamente com o controle eficiente do crescimento 
econômico.

É plano de longo prazo, que detalha diretrizes, ações, metas, responsabilidades e custos, 
ações conjuntas a o que o plano chama de ações de governanças, ações que fomentam maior 
participação popular.

O acesso ao uso do solo, preceito fundamental para a permanência das mulheres nos espa-
ços públicos pode se tornar uma barreira. Os empreendimentos comerciais e de serviços pre-
cisam estar adaptados a realidade econômica das usuárias e do local em que está inserido.

 O esquema acima ilustra o que poderia vir a ocorrer na cenográfia do bairro. Esse tipo de 
adensamento proposto pela legislação infere em ocupações mais densas e de maior altitude, 
essa perspectiva descaracteriza as tipologias e identidade urbana do bairro, que possui um 
caratér acolhedor e que ainda possui resquícios da história da cidade. Além disso, o investi-
mento de grandes empresas do setor imobiliário sugere o aumento de uma nova tipologia de 
edificação habitacional. Os condominíos multifamiliares reclusos, que podem gerar diversos 
conflitos e percepções conflitantes para a mulher caminhante. 

Espaços residuais confinados

Elevados muros condicionam potenciais bar-
reiras visuais, físicas, esconderijos e pontos 
cegos.

Menos olhos na rua, pouco contato do mora-
dor do condominío com a rua

Sensação de insegurança

Locais que não incentivam a  movimentação 
de pessoas

Potenciais locais para ocorrência de violência 
contra a mulher.

Muros mais baixos ou com transparência 
condicionam menos barreiras visuais e físicas

Maios olhos na rua, maior contato dos mora-
dores das residencias com o seu entorno

Maior sensação de segurança

Locais com maiores possibilidades de segu-
rança para as mulheres se movimentarem.

FIG. 29
Esquema de Influência de parametrização da ZOP1

Dados: Autora, 2020
Produção: Autora, 2020.

FIG. 30
Esquema 02 de Influência de parametrização da ZOP1

Dados: Autora, 2020. Produção: Autora, 2020.

FIG. 31
Esquema 03 de Influência de parametrização da ZOP1

Dados: Autora, 2020
Produção: Autora, 2020
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FIG. 34
Mapa de Zonas Secundárias e a proposta para a futura rede de centralidades urbanas de Fortaleza.

Dados: For2040, 2012. Produção: For2040 com intervenção da autora.

de Bairro, áreas que possibilitaram um conjunto coerente e acessível às vizinhanças urbanas e 
que são próximas a situações e áreas com oportunidades, como emprego e educação. No Bairro 
é contemplado a centralidade urbana. Estão previstas a implantação de variados projetos de 
infraestrutura, de caráter social e comunitário. (FOR2040, 2012).

Entre outras linhas de ações para o Bairro Benfica, existe a qualificação do patrimônio cultural 

tombado e não tombado (que contempla reforma de prédios históricos e seu entorno, aces-
sos, iluminação, retirada de publicidade das fachadas etc.). 

Outro projeto que contempla a área são as Rotas de Tecnologia e Inovação da cidade de 
Fortaleza, que visa conectar os diferentes polos de conhecimento e inovação, integrandos 
as instituições de ensino superior. Atrelada a essa rota estarão zonas de proteção ambien-
tal e corredores verdes, nesse roteiro está planejado parques tecnológicos integrados.

Além desses projetos, o Fortaleza 2040, possui o plano dos Direitos da Mulher. Que visa 
superar as desigualdades de gênero na cidade. Para isso o plano estabeleceu seis critérios 
principais, obtidos com base no diagnóstico da cidade de Fortaleza. Esses critérios são: 
melhorar a qualidade de vida da mulher colaborando com o fortalecimento demócratico, 
de justiça social e de genêro; garantir a inclusão e independencia economica das mulhe-
res, com acesso a educação, empregabilidade, associativismo e capacitação empresarial; 
fortalecer a participação das mulheres na vida pública; garantir a saúde integral a mulher 
respeitando suas especificidades; redução da violência contra a mulher e fortalecer espa-
ços e jurisdições colegiadas de controle e participação de politicas pública voltadas para 
as mulheres. O plano visa reduzir o percentual de 4,8, que corresponde a incidencia de 
feminicídio para 2,4 em cada grupo de cem mil mulheres.

Entre as linhas de ações estão: 1- Autonomia, igualdade de gênero no mundo do trabalho 
e cidadania. 2- Educação inclusiva, não sexista, antiracista, não lesbofóbica e não homofó-
bica. 3- Saúde das mulheres, direitos sexuais e reprodutivos. 4-  Participação política das 
mulheres e controle social. 5- Enfrentamento à violência contra as mulheres. 

Essas linhas de ações estabelecem ações, metas, indicadores (campanhas implementa-
das, comissões criadas, núcleos instalados), prazo, local e executor.

Dentre essas ações, estão incentivos à política de ampliação da mulher em cargos públi-
cos; qualificações profissionais; redes de atendimento e enrentamento a violencia; incenti-
vo às associações cooperativas e grupos produtivos de mulheres; rede de comercialização 

No mapa estão espacializados dois planos específicos prioritários, o plano especificio Metrô Sul e 

FIG. 33
Mapa Planos e Projetos futuros para o bairro Benfica.

Dados: For2040, 2012. Produção: Autora, 2020.

o Centro Expandido. E a Operação Urbana Consorciada Aguanambi, entre outros projetos de 
infraestrutura.

Os planos especificos apresentados, prevêm mudanças nos níveis e índices de adensamento 
em áreas pouco adensadas do bairro, que a partir dos novos invetimentos e intervenções nas 
áreas estimularam esse adensamento proposto. Entre os planos e projetos já implatados no eixo 
de transportes, pelos planos estão a linha Sul do metrô.

Algumas das medidas citadas estão, melhorias de adaptação de vias existentes para trans-
formação de corredores de urbanização orientado pelo transporte, estão a rua senador pompeu 
que passará da largura atual de 12 e 15 metros para 19, 22 ou 26 metros. Implantação de BRT na 
Av. Expedicionários na 6ª etapa de implantação entre o ano de 2036 a 2040. Entre outras vias a 
serem adaptadas está também a Av. Domingos Olímpio.

Outro eixo de projeto seriam as redes de centralidades e zonas secundárias. As redes de 
centralidades urbanas de Fortaleza se tratam de subcentros demarcados pelo plano que fun-
cionaram como o coração de bairro, onde serviços, emprego, moradia, lazer, cultura estariam 
completamente abastecidos, para isso, existem a previsão de implantação de vários projetos 
para intensificação da área. Aliado-se a elas, estariam as zonas secundárias, a zona secundá-
ria UFC Benfica. A subcentralidades do plano foram escolhidas visando a relação de Coração 
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 4.4 mobilidade Além dos problemas ocasionados nos percussos e deslocamentos, como o medo, a violência 
sexual, a importunação, os olhares, os assédios em geral. As mulheres ainda estão submetidas a 
realidade da insegurança de tráfego, os problemas de infraestrutura viária, a incongruência de 
linhas de transporte que não facilitam seus deslocamentos e entre outros tantos aspectos. Esse 
tópico visa enteder e analisar brevemenete a infraestrutura e condicionantes de mobilidade do 
bairro Benfica.

FIG. 35
Mapa de Sistema Viário.

Dados: Google Traffic, 2020. Produção: Acervo da autora, 2020.

de produtos do trabalho de mulheres; implantação de creches, restaurantes e lavanderias 
comunitárias; inserção das mulheres em situação de vulnerabilidade em programas de 
habitação; reformulação do conteúdo programático escolar, capitação de profissionais da 
educação; cursos para mulheres; criação de calendário cultural e artístico para mulheres 
com inclusão do calendário feminista; cotas para participação de mulheres em editais de 
órgãos públicos, implantação de leis favoráveis; campanhas sobre os direitos sexuais e 
reprodutivos das mulheres; campanhas de divulgação das ações; garantia de acesso inte-
gral a saúde; elaboração de calendário de atividades esportivas; criação de organizações 
esportivas; entre outras ações.

OUC PARQUE LAGOA DE PORANGABOSSÚ OU EDUARDO GIRÃO

A OUC Eduardo Girão abrange principalmente a área e entorno da ZPA que corresponde o 
canal da Av. Eduardo Girão e recursos hídricos conectivos ao canal. A OUC, além do bairro 
Benfica, também está no território da poligonal de intervenção os bairros de Fátima, Vila 
União, Parreão, São João do Tauape e Jardim América. 

O objetivo principal desta OUC é integrar essa área a recursos e infraestruturas implanta-
das na área e entorno, estruturando a partir de novas diretrizes de uso do solo, potenciali-
zando as terras públicas e ativos públicos, juntamente com melhoria dos serviços públicos 
no entorno. A maior problemática atual é a característica de barreira que o recurso hídrico 
proporcionou nesse trecho da cidade. O projeto também explica que essa área tem se com-
portado como zona de transição, para diferentes áreas da cidade. 

O setor que corresponde a área do Benfica é o setor Porangabussu, o plano identificou 
como premissas o uso residencial e a relevância dos polos institucionais do Porangabus-
su, Benfica e Pici, a vocação cultural e acadêmica da área, tirando partido da população 
flutuante, como, funcionários públicos e estudantes, como potenciais usuários desta nova 
infraestrutura, consumidores e interessados pela região. Buscando atingir uma resolução 
integrada dos eixos de atuação estrutural, por conta de problemas que poderiam exacerbar 
as desigualdades. Vinculado ao projeto, o plano cita a aplicação de seguridade social, po-
tencialização na segurança pública e equipamentos sociais.

O plano Fortaleza 2040 juntamente com a OUC, trazem benefícios para os diferentes eixos 
de aplicação na cidade, devem e estão contribuindo com a pauta e participação da mulher 
em medidas e ações, principalmente se tratando do Plano da Mulher, que traz diversos 
ganhos com projetos de amparo e cuidado a mulher a família.

Entretanto no quesito espaços livres públicos nada foi diretamente relacionado a temáti-
ca da mulher e suas experiências conflitantes nos espaços livres públicos. O que acarreta 
em percas consideráveis no processo de criação e idealização desses projetos, que pode-
riam estar mais inclusivos a pauta, visto que o objetivo principal dos planos é criar cidades 
mais justas e igualitárias. Os espaços livres públicos são atualmente obstáculos vividos na 
mobilidade das mulheres e as limitam, seja nos acessos a atividades básicas e essenciais. 

Outra problemática recai na efetivação desses projetos e a possível geração de um de-
sequilibro social nessas áreas de projeto, visto que a população atual pode vir a sofrer 
com um capital especulativo não programado para suas vivências e possibilidades. Essa 
situação se torna pior para as mulheres que são parte de um grupo vulnerável frente as 
oportunidades de emprego e salários. 

O plano discute planos e projetos participativos e processos de governança, cabe saber se 
apenas com medidas participativas e com comissões de inclusão de gênero serão possíveis 
propor medidas inovadoras para contribuir com a produção de espaços livres públicos e 
projetos que tenham em mente o entendimento acerca das necessidades de gênero.
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Além dos problemas ocasionados nos percussos e deslocamentos, como o medo, a vio-
lência sexual, a importunação, os olhares, os assédios em geral. As mulheres ainda estão 
submetidas a realidade da insegurança de tráfego, os problemas de infraestrutura viária, 
a incongruência de linhas de transporte que não facilitam seus deslocamentos e entre 
outros tantos aspectos. Esse tópico visa enteder e analisar brevemenete a infraestrutura e 
condicionantes de mobilidade do bairro Benfica.

A partir do Google Traffic foi possível constatar as vias de maior fluxo no bairro, que 
correspondem as vias: Av. 13 de Maio, Av. Carapinima-Av. Imperador, Av. Domingos Olímpio, 
Av. da Universidade, Av. Eduardo Girão, Av. dos Expedicionários, Rua Senador Pompeu e Rua 
Antônio Pompeu. Além disso representam as vias onde passam as linhas de transporte 
coletivo público na região e onde possuem mais variedades de usos.

A Av. 13 de Maio e Av. Domingos Olimpío são vias em que transmitem a ligação da zona 
oeste da cidade com as áreas centrais e zonas lestes do bairro. Uma parte dos serviços 
públicos, atendimentos médicos, resoluções burocráticas, trabalho e faculdades estão si-
tuadas entre as áreas centrais e zona leste da cidade. Devido a isso, grande quantidade de 
deslocamentos acontecem por essas vias, ambas arteriais, que também abriga uma maior 
fração de linhas de transporte público. 

O bairro possui dois acessos principais aos outros bairros ao sul, que são a Av. Carapinima 
e a Av. da Universidade gerando também esse fluxo mais lento.

De acordo com A lei de Uso e Ocupação do solo (lei complementar nº236 11 de agosto de 
2017), a classificação do sistema viário básico do bairro Benfica em Fortaleza contempla as 
tipologias de vias Arteriais I, Expressa, Arterial II e Locais.

O bairro Benfica é cortado por duas vias Arteriais do tipo I, e duas vias coletoras. 
A partir do mapa pode ser analisado que nas vias locais há uma incidência substancial 

de vias locais curtas e vias locais interrompidas. Essas vias são mais vistas ao norte da Av. 
13 de Maio até a Av. Domingos Olímpio. Entre a Av. da Universidade e Rua Senador Pompeu.  

As vias locais curtas são interessantes do ponto de vista de locomoção das usuárias ca-
minhantes, pelo curto distanciamento, permitindo atravessar quarteirões. Sendo vias com 
potencial em relação a seu dimensionamento, sendo interessante propor algum tipo de 
tratamento que traga mais segurança e conforto nesses percursos para a mulher. 

As vias locais interrompidas, correspondem geralmente a vilas, predominantemente de 
usos residenciais e podem gerar maior insegurança para as mulheres, devido à barreira e 
obstáculo que ela ocasiona. Quando a via e os espaços públicos não possuem legibilidade 
e a usuária não possui conhecimento a respeito da via, usuárias podem encontrar-se en-
curralada nesses espaços de aflição. Sendo necessário um cuidado mais atento em relação 
a medidas de conformidade que preservem e tragam maior segurança para as mulheres 
nessas ruas.

FIG. 36
Mapa de Trânsito Veicular.

Dados: Google Traffic, 2020. Produção: Acervo da autora, 2020.
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FIG. 38
Via local sem saída, Vila Demétrio, 81.

Dados: Google Earth, 2020.
Produção: Imagem editada, autoral

FIG. 39
Via expressa, Av. Eduardo Girão. 

Dados: Google Earth, 2020. Produção: Imagem editada, autoral.

FIG. 40
Mapa de modais de transporte.

Dados: Prefeitura de Fortaleza, 2019. Produção: Acervo da autora, 2020.

FIG. 41
Relatos de Usuárixs.

Dados: Acervo da autora, 2020. Produção: Acervo da autora, 2020.

FIG. 37
Via local Curta, Rua Joaquim Magalhães, 202. 

Dados: Google Earth, 2020.
Produção: Imagem editada, autoral.

As vias Expressas condicionam grandes volumes de tráfego de grandes distâncias e visa 
a fluidez. Esse tipo de via costuma ser desfavorável para o fluxo de pedestres, geralmente 
com poucas passagens, semáforos e faixas de pedestres, dificultam travessias. A rápida 
fluidez que ele incentiva, cria espaços livres públicos amorfos e com baixa movimentação 
de usuárixs caminhantes. Devido a insegurança isso se torna pior do ponto de vista de 
gênero. 

Segundo Gehl (2017), o tráfego de velocidade rápida permite um campo de visão muito 
mais limitado por parte dos usuárixs de automóveis. E “tráfego mais lento significa cidades 
vivas”. (GEHL, 2017, p. 71). O tráfego mais lento contribui também com os olhos na rua e 
percepção de segurança.

O bairro abriga diferentes modais de transportes, contudo é possível analisar algumas 
debilidades nos seus ordenamentos. 

É possível perceber a falta de continuidade e a pouca quantidade de ciclofaixas e ciclo-
vias no bairro.  Vias de grande importância, como a Av. 13 de maio, Av. da Universidade e 
Av. Carapinima não possuem ciclovias ou ciclofaixas. Visto que essas vias são importantes 
avenidas conectoras para diferentes áreas da cidade, as ciclovias são necessárias para 
democratizar as tipologias e possibilidades de transporte para as usuárias e usuários.

 Algumas ciclofaixas estão implantadas em vias locais de uso do solo predominantemente 
residencial, com características de baixa movimentação de pessoas. O que gera riscos e 
inseguranças a mulher ciclista.
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Existem cerca de 2 bicicletários do programa Bicicletar no Bairro e eles se localizam pró-
ximo a Av. 13 de maio, na praça João Gentil e outro ponto próximo às instituições de ensino 
superior. Existindo assim poucos pontos de bicicletas compartilhadas na região. 

Notoriamente é possível perceber uma maior incidência de pontos de ônibus nas vias locais 
ao Sul se comparadas as vias ao norte. 

As mulheres diferente do grupo masculino precisam realizar diferentes percursos com di-
ferentes pontos de origem e destino. Por conta disso o sistema modal de transporte precisa 
estar conectado e considerar as continuidades das ruas e espaços existentes. Garantindo 
que os espaços gerem boas vivências e cada vez menos barreiras serão enfrentadas pelo 
grupo feminino.

O Benfica possui baixo adensamento se relacionado com bairros mais centrais com maiores 
IDHs. A área em rosa claro que marca o centro do bairro é onde abrange a maior parte dos 
equipamentos institucionais de ensino, e esses ocupam grandes lotes, deixando um número 
menor de lotes e áreas sobressalentes para fins de moradia. O eixo acima de mesma cor, 
correspondem a lotes de pequenas dimensões dedicados majoritariamente ao uso misto e 
comercial.

A marcação cinza no sul do bairro próximo aos bairros Damas e Jardim América, represen-
ta uma área em progressivo esvaziamento urbano, dotados de edificações vazias e comércios 
fechados. As demais áreas em cinza possuem características de uso predominantemente 
residencial e parcialmente misto, em suma maioria edificações térreas ou de um pavimento.

 4.5 USO E OCUPAÇÃO DO 
SOLO URBANO

FIG. 42
Mapa de Densidade por Setor Censitário

Dados: Prefeitura de Fortaleza, 2010. Produção: Acervo da autora, 2020.

FIG. 43
Mapa de Uso do Solo.

Dados: Acervo da autora, 2020. Produção: Acervo da autora, 2020.

O bairro é predominantemente residencial com inserções de usos mistos e comerciais pro-
pagadas ao longo do território, contudo percebe-se um maior prolongamento desses dois 
usos na Av. Carapinima, Av. da Universidade e Av. 13 de Maio que também abrigam muitos 
usos institucionais. Ao Norte do bairro se percebe as características de uso comerciais em 
maior eminência, talvez devido à proximidade com o bairro centro. E ao extremo sul leste 
características mais residenciais.

A disposição dos usos pode apontar múltiplos problemas que provocam medo e desconforto 
na mulher caminhante que utiliza o entorno desses usos. Em relatos coletados a partir de 
entrevistas e questionários virtuais e com base em vivências pessoais foi possível constatar 
que a maioria das vias locais são espaços livres de constante conflito e medo para o percur-
so, e  quanto mais se prolongam o distanciamento das avenidas principais (na Av. Carapinima, 
Av. da Universidade e Av. 13 de Maio), pior a sensação de insegurança. Isso se deve em parte 
ao esvaziamento que o uso predominantemente residencial ocasiona nessas áreas.

O bairro Benfica como todo possui poucos núcleos comerciais, o comércio diurno que é a 
maioria no território encontra-se disperso e de maneira pontual nos quarteirões ou segundo 
caso, quando estão em maior aglomeração em alguns pontos, mas não promovem a perma-
nência ou grande movimentação de pessoas. 

A Av. 13 de Maio foi apontada como a via de maior utilização para o percurso a pé, dada a 
movimentação de pessoas, promovida pelo maior movimento de estudantes por conta dos 
usos institucionais de ensino superior e técnico, usos comerciais e mistos, em diferentes 
horários comerciais.

O trecho mais conhecido e frequentado da área por moradores e usuárixs e entrevista-
dxs de outros bairros corresponde a área do entorno da praça da Gentilândia. Que possuem 
atributos que garantem a caminhabilidade e permanência das pessoas no local no período 
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A tipologia de 1 pavimento de uso residencial apresentada, é uma residência bem recor-
rente no bairro, quando avarandadas dão mais oportunidades para a interação dos mora-
dorxs com a rua. Relação semelhante acontece com a tipologia térreo de uso residencial 
quando possuem permeabilidade em seus muros, fachadas e quando dispõem espaços de 
transição suave16 .

6 áreas que demarcam a transição entre o público e o privado, uma espécie de recuo, que 
antecede a edificação (GEHL, ANO). 

No térreo de uso comercial de menor porte configuram tipologias mais simplificadas, sem 
recuos que podem gerar percepção de desconforto, por conta da proximidade com o passeio. 
Sua configuração formal com menor permeabilidade pode não contribuir tanto como olhos 
na rua, se comparado à outras tipologias. Contudo é uma tipologia que aspira abrigar pe-
quenos comércios, abrangendo um maior público de usuárixs, estimulando comércios mais 
acessíveis para as diferentes classes sociais.

FIG. 46
Esquema 1 pavimento uso misto e 1 pavimento uso residencial

Dados: Acervo da autora, 2020. Produção: Autoral, 2020.

FIG. 47
Esquema térreo uso residencial e esquema térreo uso comercial menor porte.

Dados: Acervo da autora, 2020. Produção: Autoral, 2020.

FIG. 48
Esquema térreo uso residencial e esquema térreo uso comercial menor porte.

Dados: Acervo da autora, 2020. Produção: Autoral, 2020.

FIG. 49
Esquema tipologia Chalet

Dados: SEPLA, Prefeitura Municipal de Fortaleza, 2012. Produção: Acervo da autora, 2020.

A tipologia térrea de uso comercial de maior porte está relacionada a uma escala de lote 
maior, dentre esses comércios, estão depósitos, vendas de carro e acessórios, mercados, en-
tre outros. Usualmente esses edifícios possuem longas fachadas cegas que promovem alguns 
desequilíbrios em relação a escala da usuária. Esse mesmo problema também ocorre nos 
lotes institucionais, que estendem grandes muros nos seus recuos sem acessos. 

A partir de análise das tipologias de edifícios de interesse histórico identificadas na região, 
foi feito uma categorização com o intuito de melhor compreender a relação dessas tipologias 
com a escala da mulher no espaço livre público. Serão destacadas as tipologias Chalet, Decó, 
Enxaimel e a Modernista.

A tipologia identificada com o estilo arquitetônico Chalet possuem a tendência de possu-
írem generosos recuos frontais, muitos muros de divisão do terreno apresentam tamanho 
baixo, alguns possuem alpendres, elementos decorativos nas fachadas utilizando a telha ce-
râmica, uma maior quantidade de esquadrias ou esquadrias mais largas se comparadas as 
outras tipologias identificadas, possuem a característica eminente da coberta em telhado 
cerâmica aparente,  frontão evidenciado na fachada e que também tende a estar guarnecido 
de ornamento em destaque. 

O chalet é interessante do ponto de vista de interação da usuária do espaço público e usuá-
rix da edificação. Ele permite um maior campo de visada pelo fato de possuir mais aberturas 
e espaços de transição suaves  entre ambos os espaços, proporcionados pelos recuos frontais 
e fechamentos permeáveis e muros baixos. Esse tipo de espaço de transição trás sensação de 
segurança para a mulher caminhante que tem mais amparo visual dos moradorxs. Contudo, 
o lugar, o contexto, os usuárixs locais e a movimentação de pessoas vão influenciar direta-
mente nessa relação. Foi possível perceber que os Chalets dispostos em avenidas, como na 
Avenida na Av. da Universidade tendem a 
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possuírem maiores superfícies de fechamento e muros mais altos. 

FIG. 50
Esquema  tipologia Chalet

Dados: SEPLA, Prefeitura Municipal de Fortaleza, 2012. Produção: Acervo da autora, 2020.

FIG. 52
Esquema ilustrativo tipologia Decó.

 Dados: Acervo da autora. 2020 Elaboração: Acervo da autora, 2020. 

São edifícios facilmente encontrados no bairro Benfica, singulares que marcam a identi-
dade local do bairro.

FIG. 51
Esquema tipologia Chalet

Dados: SEPLA, Prefeitura Municipal de Fortaleza, 2012. Produção: Acervo da autora, 2020.

FIG. 53
Esquema ilustrativo tipologia Enxaimel e Tipologia Enxaimel menor 

porte na Rua Santo Antônio, 18.
Dados: SEPLA, 2012. Produção: Acervo da autora, 2020.

A tipologia Decó é muito comum em residências e comércios de pequeno porte e comu-
mente germinadas. Geralmente possuem poucas aberturas, ornamentos, possui tipologias 
menos rebuscadas e de variadas cores.

Essa tipologia tem um contato direto com a rua, o que facilita a aproximação e campo 
visual do eixo privado e público. A escala também é outro fator interessante, essa tipologia 
se caracteriza por serem edifícios de maioria térreo e podem variar de até 1 pavimento na 
região, contudo a ausência de recuo pode causar desconforto a usuária caminhante, por 
conta da sensação de estreitamento que a fachada ocasiona nos percursos nas calçadas. 

Outro problema que se configura a partir do acesso direto desses edifícios é que o mo-

radxr ou utilizadxr do local edificado encontra-se muito próximo do passeio. De certa forma 
a mulher está em situação frágil e exposta nessa relação com o ambiente privado, podendo 
estar mais propensa a sofrer possíveis assédios. 

A tipologia enxaimel possui algumas variações anatômicas, existem prédios de menor porte, 
geralmente térreas e edifícios de maior porte com tendência a um pé direito mais alto ou um 
pavimento superior. Analisando as existentes da área foi possível identificar que a maioria das 
tipologias de pequeno porte apresentavam recuos frontais de dimensão mínima ou não possu-
íam recuo e também tinham a tendência de possuírem meia parede, gradis baixos na divisão 
frontal dos terrenos. Contudo a tipologia de maior porte possuía maiores recuos e geralmente 
apresentavam muros divisórios mais altos.
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FIG. 54
Tipologia Enxaimel maior porte na Rua Nossa Senhora dos Remédios, 

228
Fonte: SEPLA, Prefeitura Municipal de Fortaleza, 2012

FIG. 56
Tipologia Modernista residencial na Rua Senador Catunda, 103. 

Tipologia Modernista governamental na Rua Juvenal Galeno.
Fonte: SEPLA, Prefeitura Municipal de Fortaleza, 2012

FIG. 57
Relato Moradora Benfica.

Dados: Acervo da Autora, 2020. Elaboração: Acervo da autora, 2020.

FIG. 55
Tipologia Modernista na Rua Senador Catunda, 103.

Produção: Acervo da Autora, 2020. Elaboração: Acervo da autora, 
2020.

As edificações modernistas identificadas foram edifícios governamentais (prédios de vínculo 
com a UFC) e edifícios residenciais. Os prédios governamentais variam muito de forma e escala, 
contudo a maior problemática são os muros divisórios desses complexos, paredões que podem 
acompanhar tamanhos consideráveis de um percurso a pé. E nas edificações de uso residencial 
a forma tende a se repetir, implantações com recuos generosos e maiores contatos visuais com 
o entorno.
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FIG. 58
Tipologia Modernista.

Dados: Acervo da Autora, 2020. Elaboração: Acervo da autora, 2020.

TAB. 03
Assentamentos Precários.

Fonte: Acervo da autora, 2020. Dados: PLHIS, 2012.

FIG. 59
Mapa de Assentamentos Precários.

Fonte: Acervo da autora, 2020
Dados: Prefeitura de Fortaleza, 2019.

FIG. 60
Imagem assentamento precário Canal Eduardo Girão.

Fonte: Google Earth, 2020. Produção: Intervenção autoral, 2020.

Cerca 74% dos assentamentos precários de Fortaleza estão enquadrados na 
tipologia favela. Sendo também a tipologia mais incidente nos assentamentos 
precários da cidade. Entre as tipologias do PLHIS estão o conjunto habitacional, 
cortiço, favela, loteamento irregular e mutirão. (PLHIS-For, 2012). 

Na classificação obtida por mapeamento do PLHIS é possível identificar as 
inadequações ambientais e urbanísticas que caracterizam o assentamento, que 
torna parcialmente inviável a permanência da comunidade na área, por se tra-
tar de uma área totalmente em área de risco, próxima a um recurso hídrico. No 
PlanFor2040 o assentamento foi identificado como assentamento precário em 
alto risco social não vulnerável. 

Há um projeto de Operação Urbana Consorciada prevista para o bairro que 
abrange a área da comunidade, o projeto visa recuperar o recurso hídrico de 
acordo com o relatório de desenvolvimento da OUC, serão feitas a Regularização 
fundiária e resolução em habitação social para as comunidades localizadas no 
perímetro da Operação e que estão em situações precárias ou de risco; e devem 
de preferência serem realocadas no perímetro que corresponde o projeto.
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As relações em vilas, favelas de pequeno porte podem ensinar muito no quesito re-
lações de vizinhança, estreitando as relações e interações sociais. Gehl (2017) cita a 
relação da escala dos pequenos espaços e curtas distâncias, ambos trazem contatos 
maiores entre pessoas. Contudo o trecho do Canal Eduardo Girão aponta diversos pro-
blemas para a caminhabilidade da mulher se relacionarmos a favela com seu entorno e 
área em que está implantada.

FIG. 61 
Imagem assentamento precário Canal Eduardo Girão.

Fonte: Google Earth, 2020. Produção: Intervenção autoral, 2020.

FIG. 62 
Imagem assentamento precário Canal Eduardo Girão.

Fonte: Google Earth, 2020. Produção: Intervenção autoral, 2020.

O assentamento está inserido próxima a dois vazios urbanos, que configura uma área 
de forte esvaziamento urbano, gerando baixa movimentação de pessoas, tornando o lo-
cal inseguro, uma das vias que dão acesso ao assentamento é conectada por uma rua 
insegura com dois prolongamentos de muros, um no clube de futebol e outro do fecha-
mento de proteção do VLT e ao lado da comunidade ainda possui um uso de serviço que 
prolonga os muros e não geram fluxos de pessoas. A movimentação de pessoas no clube 
de futebol acontece apenas na avenida João Pessoa. 

Essa configuração de usos e morfologia urbana dificulta a legibilidade do local, além 
de dificultar possíveis rotas de fugas por conta dos grandes bloqueios e inacessibilida-
des, podendo também propiciar assédios, violências e demais crimes. Moradoras locais 
que necessitem pegar o VLT, acessar a avenida José Bastos precisariam acessar esses 
percursos.

Em relação aos espaços de lazer do bairro Benfica, foi considerado alguns critérios de 
análise a partir do perfil do bairro. Visto que o bairro possui uma população local e flu-
tuante de estudantes e professores universitários, buscou-se analisar espaços livres em 
que esse público tivesse interesse para exercer a prática do lazer e da cultura. Também 
foi considerado a inserção de edifícios e seus usos enquanto agentes impulsionadores 
desses deslocamentos e permanências nesses espaços. Podendo ser destacados o Está-
dio Presidente Vargas, bem como, o shopping Benfica, as Instituições de Ensino Superior, 

bares e restaurantes, o MAUC (Museu de Arte da UFC) e o Museu do Humor Cearense. Os 
espaços livres públicos e seu entorno serão discutidos e analisados de maneira mais 
detalhada em capítulos subsequentes.

Dito isso, a partir do levantamento de espaços livres do bairro Benfica foi possível ob-
servar a baixa quantidade de espaços livres públicos em peças, como praças ou parques. 
Constando um dado aproximado de apenas 8,21% de espaços livres públicos. E dentre 
elas, apena três praças: A praça João Gentil, Praça da Gentilândia e uma terceira de 
menor porte. 

As duas primeiras citadas se localizam próximo a Av. 13 de Maio, são espaços onde a 
população se relaciona e se apropria e ambientes que marcam a identidade do bairro. São 
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também nessas praças que ocorrem os eventos culturais, festivos e a maior movimen-
tação no período noturno, constituindo-se de verdadeiros espaços de convergência de 
pessoas, inclusive de diferentes bairros de Fortaleza.

A outra praça, mais isolada, localizada no extremo oeste do bairro, é um espaço livre 
menos utilizado, que falta qualidade em equipamentos e em infraestruturas aprazíveis, 
a praça é de pequeno porte, ela não possui uma continuidade com as demais estruturas 
de espaços livres públicos próximas, e encontra-se imersa a uma rede viária que não 
facilita seus acessos, a praça conta apenas bancos de concreto e iluminação público, 
quanto aos mobiliários urbanos. Há pouca qualidade visual na sua composição morfoló-
gica e baixa qualidade ergonômica e coerente em seus bancos. Por observação pessoal 
foi possível constatar a apropriação de grupos religiosos no local.

A legenda que intitula largos institucionais consiste em demarcações em espaços 
livres, que possuem relação com direta com instituições, seja por estarem internas às 
edificações, em pátios ou enclaves no terreno de domínio da organização. Esses lugares 
possuem particularidades interessantes a serem exploradas, do ponto de vista princi-
palmente de segurança e aprazibilidade. As pessoas se sentem confortáveis a perma-
necerem e se descolarem nesses recintos, essa característica demostra a efetividade 
dos espaços livres de instituições e prédios públicos, enquanto locais de acolhimento e 
com poucas barreiras sociais. Foi possível perceber a forte relação de conforto que os 
usuárixs tem com os espaços livres e os edifícios institucionais.

FIG. 64
Relato Moradora Benfica.

Dados: Acervo da Autora, 2020. Elaboração: Acervo da autora, 2020.

TAB. 04
Dados Censitários Bairro 

Benfica, Bairro Meireles, Bairro 
Conjunto Palmeiras.

Fonte: Prefeitura de Fortaleza, 
2020.

Dados: IBGE, Censo 2010.

FIG. 63
Gráfico porcentagem de Espaços Livres e Edificações, vias, e espaços 

livres privativos.
Dados: Acervo da autora, 2020. Produção: Acervo da autora, 2020.

Percebe-se que existem maiores possibilidades e usos para o lazer em um raio de 
500 metros em relação a centralidade da Av. 13 de Maio. Espaços livres de diferentes 
tipos, maior concentração de bares e restaurantes e comércio em geral, dois edifícios 
de interesse esportivo que abriga eventos e disputas, instituições de interesse cultural, 
diversidade de serviços de mobilidade (metrô, ônibus e bicicletar).

O bairro possui um grande potencial para o uso lazer, visto que muitos usuárixs de di-
ferentes bairros da cidade se deslocam para o bairro para esse fim. Contudo ainda falta 
espaços livres essenciais para contribuir com a coletividade do grupo feminino para exercer 
atividades de lazer.

4.6 DADOS 
SOCIOECONÔMICOS  

Na tabela abaixo há uma estrutura de dados comparativa com informações do bairro de 
maior IDH (Meireles), bairro de menor IDH (Conjunto Palmeiras) e o bairro Benfica , com o 
intuito de comparar e entender a realidade e estrutura social da população compreendendo 
as características socioeconômicas que afligem a área.

Verifica-se que o bairro Benfica possui uma área pequena se comparada com os bairros 
relacionados na tabela, o que pode influenciar no número de habitantes que chega a ser pró-
xima de 1/3 dos outros bairros.  Seguido pelo dado renda média, se sugere que a população 
do bairro pode se enquadrar em um perfil de classe monetária médio.

O Benfica conta com bons condicionantes de infraestrutura básica, como o abastecimento 
de água, a coleta de lixo. E de acordo com os parâmetros apresentados é prescindível que a 
maioria da população do bairro não esteja enquadrada na linha de pobreza ou em assenta-
mentos precários e de risco.

No mapa abaixo é possível perceber a maior concentração de renda no Sul do bairro. A 
menor renda, localizada no assentamento precário do canal da Eduardo Girão e em outro 
setor ao norte-leste do bairro. Essa divergência encontrada em relação ao eixo norte e sul é 
evidente também se relacionarmos com a qualidade da estruturação das vias, as tipologias 
das edificações e o parcelamento do solo. Identificando um recorte de renda no intermédio 
da via Av. 13 de maio. Ao Norte, há lotes menores originados para serem destinados a casas 
de aluguéis. Ao Sul, os lotes são mais generosos, pois correspondem aos lotes de antigas 
chácaras e residências mais abastadas. 

O Observatório da Mulher coletou um total de 2955 casos de violência contra a mulher na 
cidade de Fortaleza no período entre 01/12/1999 até 18/01/2020. Desses casos 0,6% corres-
pondem aos casos que ocorreram no bairro Benfica, listados na tabela anterior. O bairro com 
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FIG. 65
Mapa de Renda.

Fonte: Censo IBGE, 2010. Elaboração: Soares, 2014. com intervenção 
da autora.

TAB. 05
Tabela Violência Contra Mulher

Fonte: Observatório da Mulher, 2020.
Dados: Prefeitura de Fortaleza, 1999 a 2020.

mais casos de violência contra a mulher é o bairro Mondubim que possui a marca 4,1% do total de 
casos.

O maior número de ocorrência de violências é a moral e psicológica, talvez pela falta de difícil 
diagnóstico e identificação dessas situações de violência, que não deixa marcas visíveis e físicas. 
Entre outros fatores. 

Em relação aos bairros de Fortaleza, o bairro Benfica não possui tanta incidência de casos de vio-
lência. Se comparado com bairros mais periféricos da cidade. Contudo o bairro conta com uma rede 
de apoio público que pode contribuir com a consolidação e melhorias da vida pública e privadas das 
mulheres da regional IV e do bairro Benfica.

De acordo com análise do Mapeamento colaborativo chega de fiu fiu , por vivências cotidianas, 
por meio de pesquisas e dados foi possível constatar que o maior número de casos de violência é a 

FIG. 66
Mapa de Assédio e Rede de Apoio.

Fonte: Mapeamento chega de fiu fiu, 2020. Elaboração: Autora, 2020.

psicológica e moral.
É possível perceber uma concentração de relatos de assédios na Av. 13 de Maio e próxi-

mos a via, onde possuem a maior concentração de serviços e instituições de ensino su-
perior. Isso demonstra que grande movimentação de pessoas no local não priva o lugar 
de ser propenso ao assédio. Também pode ser visto ocorrências na Av. da Universidade e 
3 casos a oeste da Rua Carapinima. E outros casos espraiados.

Sendo necessário resoluções de segurança mais efetivas, apoiadas ao desenho e mo-
biliário urbano. 

Essa síntese será considerada no Trabalho de Conclusão de Curso II para produção 
da proposta do Plano de Bairro para o Benfica voltado para o sistema de espaços livres 
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4.7 síntese escala 
do bairro

para Essa síntese será considerada no Trabalho de Conclusão de Curso II para produção da proposta do Plano de Bairro para o Benfica 
voltado para o sistema de espaços livres para o bairro com foco nas vivências das mulheres contemplando esses principais problemas 
e potencialidades que se relacionam com as temáticas apresentadas no diagnóstico.
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TAB. 06
Tabela Síntese do Diagnóstico do Bairro Benfica.

Dados: Acervo da autora, 2020. Produção: Acervo da autora, 2020.

05
corpo discordante:     
análise da 
poligonal de 
intervenção

5.1 área de intervenção
5.2 análise da pesquisadora
5.2.1 praça da gentilândia
5.2.2 praça joão gentil
5.2.3 canal da Av. Eduardo Girão
5.2.4 Rua Juvenal Galeno
5.3 Análise das usuárias x análise 

dxs usuárixs
5.3.1 Praça da gentilândia
5.3.2 praça joão gentil
5.3.3 canal da Av. Eduardo Girão
5.2.4 Rua Juvenal Galeno
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Foi desenvolvido uma primeira etapa de questionários via digital que visou principalmente: iden-
tificar possíveis diferenças na locomoção, das usuárias e outrxs usuárixs do bairro Benfica; ca-
racterização da demanda e identificação do público alvo; obtenção da poligonal de interesse para 
maior aprofundamento do estudo e aplicação da 2ª etapa do diagnóstico na poligonal circunscrita, 
aplicando questionários e uma dinâmica participativa. A partir dos resultados foram feitos o diag-
nóstico de cada olhar, a perspectiva da pesquisadora, das usuárias e dxs outrxs usuários acerca da 
poligonal de estudo.

FIG. 67
Esquema exemplificando processo de diagnóstico. 

Dados: Acervo da autora, 2020. Produção: Acervo da autora, 2020.

A partir do mapeamento obtido por entrevistas, mapeamentos e questionários virtuais, foi pos-
sível obter, os locais em que usuárias mais evitavam e os locais que mais frequentavam no bairro, 
contabilizando percursos, espaços livres e locais físicos. (Vide mapa em apêndice D com a espacia-
lização dos relatos de usuárias).

Para obtenção das poligonais de estudo e aprofundamento para a etapa participativa de campo, 
buscou-se áreas que também tivessem maior acumulação de denúncias de assédios. Definindo 
assim a primeira poligonal.

Uma segunda poligonal foi demarcada para melhor aprofundamento e estudo das relações e con-
flitos da área, essa poligonal, demarca espaços livres de baixa utilização, apontam em maior quan-
tidade vazios urbanos e vazios edificados, os usos e ocupação do solo de comércio e serviço não são 
diversificados, o uso do solo influência o maior uso da área pelo grupo masculino, além disso é onde 
se localiza o único assentamento precário da região e um recurso hídrico canalizado com potencial 
paisagístico. Sendo um território de incongruência no bairro, que não foi mencionado nas pesquisas 
e ainda pouco explorado na caminhabilidade urbana.

A partir disso essa etapa de diagnóstico estuda os seguintes espaços livres: uma via local (Rua 
Juvenal Galeno), as três praças do bairro e o espaço livre que compreende um recurso hídrico ca-
nalizado (Canal da Av. Eduardo Girão)16. 

No mapa abaixo pode ser identificado os espaços livres analisados.
6 Existia a intenção de analisar os largos institucionais da UFC, contudo pela falta de vivências e 

visitas de campo no local, devido ao distanciamento social e afastamentos das atividades da uni-
versidade a análise ficaria inconsistente. 

 5.1 área de 
intervenção

FIG. 68
Mapa de intervenções e espaços livres analisados. 

Dados: Acervo da autora, 2020. Produção: Acervo da autora, 2020.
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 5.2 ANÁLISE DA PESQUISADORA

 5.2.1 PRAÇA DA
GENTILÂNDIA

A praça da Gentilândia se localiza próxima aos usos e ocupações institucionais, comerciais, misto 
e residenciais. A praça tem seu uso concentrado no período noturno, horário que abrem as barracas 
de comida localizadas na praça e os bares e restaurantes do entorno. Em períodos diurnos a praça 
e suas vias do entorno são pouco movimentadas, com exceção da Avenida 13 de Maio, moradora do 
bairro alertou sobre a aflição que sente em relação a rua Paulino Nogueira, via que se localiza no 
entorno da praça.

O espaço livre público é um dos locais e áreas mais frequentadas pelos usuárixs como pôde ser 
constatado por vivências e pelos resultados do questionário virtual.

FIG. 69
Relatos de usuárixs Benfica. Locais que frequenta, locais que evita. 

Qual Lugar mais Legal do bairro?.
Dados: Acervo da autora, 2020. Produção: Acervo da autora, 2020.

FIG. 70
Relatos de usuárias Benfica. Locais que frequenta, locais que evita.

Dados: Google Earth, 2020. Produção: Acervo da autora, 2020.

FIG. 71
Relatos de usuárias Benfica. Locais que frequenta, locais que evita.

Dados: Acervo da autora, 2020. Produção: Acervo da autora, 2020.
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FIG. 72
Relatos de usuárias Benfica. Locais que frequenta, locais que evita.

Dados: Acervo da autora, 2020. Produção: Acervo da autora, 2020.

FIG. 73
Perspectiva análise da Praça João Gentil e seu entorno.

Dados: Google Earth, 2020. Produção: Acervo da autora, 2020.

5.2.2 PRAÇA JOÃO 
GENTIL

A praça João Gentil está inserida próxima a praça da Gentilândia e ambas possuem relações 
semelhantes do ponto de vista de utilização, principalmente se tratando da apropriação nos perío-
dos noturno por conta de bares, restaurantes e eventos. É nessa praça que ocorrem a maioria dos 
eventos culturais, carnavais e festividades sazonais. A praça no dia-a-dia tem sua utilização mais 
concentrada próximo a Av. 13 de Maio, onde também existem os quiosques de comida, banca e a 
parada de ônibus.

FIG. 74
Perspectiva análise da Praça João Gentil e seu entorno.

Dados: Acervo da autora, 2020. Produção: Acervo da autora, 2020.
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FIG. 75
Perspectiva análise da Praça João Gentil e seu entorno.

Dados: Google Earth, 2020. Produção: Acervo da autora, 2020.

FIG. 76
Vista de rua análise do Canal da Av. Eduardo Girão 01.

Dados: Google Earth, 2020. Produção: Acervo da autora, 2020.

5.2.3 CANAL AV. 
EDUARDO GIRÃO

A praça João Gentil está inserida próxima a praça da Gentilândia e ambas possuem relações 
semelhantes do ponto de vista de utilização, principalmente se tratando da apropriação nos perío-
dos noturno por conta de bares, restaurantes e eventos. É nessa praça que ocorrem a maioria dos 
eventos culturais, carnavais e festividades sazonais. A praça no dia-a-dia tem sua utilização mais 
concentrada próximo a Av. 13 de Maio, onde também existem os quiosques de comida, banca e a 
parada de ônibus.

FIG. 77
Perspectiva análise do Canal da Av. Eduardo Girão e seu entorno.

Dados: Acervo da autora, 2020. Produção: Acervo da autora, 2020.
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FIG. 78
Vista de rua análise do Canal da Av. Eduardo Girão 02.

Dados: Google Earth, 2020. Produção: Acervo da autora, 2020.

FIG. 79
Vista de Rua 01 Juvenal Galeno e seu entorno.

Dados: Acervo da autora, 2020. Produção: Acervo da autora, 2020.

5.2.4 RUA JUVENAL 
GALENO

A via Juvenal Galeno é uma rua paralela à Av. 13 de Maio. Seus usos variam do uso comercial, 
misto a residencial. É uma via de baixa movimentação de pessoas caminhantes. É possível observar 
diariamente maior permanência de pessoas no quarteirão próximo a escola de ensino fundamental, 
influenciado pelo restaurante local, comércios e instituições próximas. 

FIG. 80
Mapa análise da Rua Juvenal Galeno e seu entorno.

Dados: Acervo da autora, 2020. Produção: Acervo da autora, 2020
.
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FIG. 81
Vista de Rua 02 Juvenal Galeno e seu entorno.

Dados: Acervo da autora, 2020. Produção: Acervo da autora, 2020.

FIG. 82
Vista de Rua Nossa Senhora dos Remédios e seu entorno.

Dados: Acervo da autora, 2020. Produção: Acervo da autora, 2020.

5.2.5 RUA NOSSA 
SENHORA DOS 
REMÉDIOS

A rua Nossa Senhora dos Remédios é uma via curta com saída de uso predominan-
temente residencial e está próxima a lotes correspondentes a usos de solo institucio-
nal. A via possui baixa movimentação de pessoas e veículos automotivos, o lote insti-
tucional se configura como uma barreira para a rua devido ao grande prolongamento 
do muro que o limita.  

 A via é bastante arborizada e possui interessantes visuais proporcionados 
pelos grafites nos muros e os edifícios de interesse histórico que o circundam.

FIG. 83
Perspectiva análise da rua Nossa Senhora dos Remédios e seu entorno.

Dados: Acervo da autora, 2020. Produção: Acervo da autora, 2020.
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5.3 ANÁLISE DAS USUÁRIAS X 
ANÁLISE DOS USUÁRIXS

5.3.1 PRAÇA DA GENTILÂNDIA

Na seguinte análise foram entrevistadxs usuárixs que uti-
lizavam os espaços livres seguintes, buscou-se abranger 
pessoas de diferentes identidades de gênero. Contudo foram 
entrevistadxs apenas mulheres cis e homens cis, devido à 
falta de disponibilidade de pessoas de outrxs gêneros. 

Foi possível constatar a preocupação das mulheres com o 
espaço, as entrevistadas destacaram a necessidade de pro-
teção contra o tráfego e a incidência de obstáculos e possí-
veis esconderijos na praça e área do entorno, como a pista 
de skate, a caixa d´água, o posto de gasolina próximo e os 
carros estacionados. Outro ponto foi a necessidade de áre-
as de sombra, atualmente a falta de árvores, por exemplo, 
dificultam o conforto e permanência na praça em períodos 
diurnos. 

Outras características apontadas pelas mulheres foram as 
oportunidades para ver, frisando os visuais interessantes da 
área, a escala positiva dos edifícios do entorno, os percursos 
interessantes para crianças, destacando o uso da pista de 
skate, que é utilizada por adolescentes. Explicitaram tam-
bém as oportunidades para caminhar, apesar de destacarem 
que esse uso é mais comum na praça João Gentil, a movi-
mentação dos quiosques no período da noite dificulta um 
pouco a caminhada na praça. E por último a oportunidade de 
ouvir e conversar, o uso mais comum da praça são as reu-
niões e acolhimento de grupos que frequentam a praça para 
fins de alimentação e lazer.

Os homens apontaram a não existência de oportunidades 
para ver, diferente do grupo de mulheres, mas ambos os gru-
pos concordaram com a necessidade de proteção contra trá-
fego na área. Ambos também apontaram as oportunidades 
para sentar e os percursos interessantes para crianças.

FIG. 84
Perspectiva análise usuárias e usuários da Praça da Gentilândia e seu 

entorno.
Dados: Acervo da autora, 2020. Produção: Acervo da autora, 2020.
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5.3.2 PRAÇA JOÃO GENTIL De acordo com as entrevistas, o grupo de mulheres identi-
ficou os seguintes critérios: as oportunidades para caminhar, 
a escola positiva dos edifícios do entorno, a necessidade de 
proteção contra tráfego na Av. 13 de maio sobretudo nos cru-
zamentos de via, onde alegaram a ocorrência de acidentes 
nessa área. Destacaram também as oportunidades para ver, 
as oportunidades para ouvir e conversar, as oportunidades 
para sentar, apesar de destacarem a necessidade de im-
plantação de mais bancos, destacaram a má iluminação da 
praça, os percursos interessantes para crianças (playground 
existente, quadra poliesportiva), a existência de obstáculos 
(foram citadas as estruturas dos quiosques, o fechamento da 
quadra), as oportunidades de praticar exercício (academia 
funcional, apontaram a existência de usuárixs que praticam 
cooper na área), destacaram também o maior número de ho-
mens em relação a mulheres na praça.

Os homens destacaram as oportunidades de caminhar, as 
oportunidades de ver, a necessidade de proteção contra trá-
fego e a alguns a predominância de homens na região.

FIG. 85
Perspectiva análise usuárias e usuários da Praça da Gentilândia e seu 

entorno.
Dados: Acervo da autora, 2020. Produção: Acervo da autora, 2020.
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5.3.3 CANAL AV. EDUARDO GIRÃO As mulheres destacaram a falta de oportunidade para 
caminhar, a falta de áreas e percursos interessantes para 
crianças, áreas com sensação de insegurança em relação a 
criminalidade, oportunidades para ver,  oportunidades para 
ouvir e conversar, oportunidades para ver, oportunidades 
para caminhar, área com maior utilização masculina, obstá-
culos pontos cegos e esconderijos próximos. Algumas áreas 
como o eixo central do assentamento precário apontaram 
como de uso predominante por mulheres. Áreas mais utiliza-
das por homens na área de uso comercial de uso automobi-
lístico. Apontaram também pouca oportunidade para sentar, 
algumas apontaram que não tem oportunidade para ver e a 
necessidade de proteção contra tráfego.

FIG. 86
Perspectiva análise usuárias e usuários Av. Eduardo Girão e seu entorno.

Dados: Acervo da autora, 2020. Produção: Acervo da autora, 2020.

FIG. 86
Perspectiva análise usuárias e usuários Av. Eduardo Girão e seu 

entorno.
Dados: Acervo da autora, 2020. Produção: Acervo da autora, 2020.
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5.3.4 RUA JUVENAL GALENO Na análise do trecho da Rua Juvenal Galeno foi possível 
identificar que a via é de difícil uso e possui vários proble-
mas que dificultam a caminhabilidade no local, foi destacado 
pelas mulheres, o quanto a área passa insegurança, princi-
palmente em horários de baixa movimentação de pessoas, 
há também ausência de percursos interessantes para crian-
ças, destacaram também a falta de oportunidade para ouvir 
e conversar com as pessoas na via (exceto no extremo leste 
onde possui o bar pitombeira que possui um passeio mais 
estendido e guarnecido por assentos), outras das problemá-
ticas levantadas foi a falta de oportunidades para ver (pou-
cos visuais interessantes para contemplação) e a falta de 
oportunidade de caminhar, no caso dando ênfase a dimensão, 
estrutura dos passeios e ausência de sombra.

FIG. 87
Perspectiva análise usuárias e usuários Av. Eduardo Girão e seu 

entorno.
Dados: Acervo da autora, 2020. Produção: Acervo da autora, 2020.
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5.3.5 RUA NOSSA SENHORA
 DOS REMÉDIOS

A rua nossa senhora dos remédios foi destacada como uma 
via de baixa utilização ou utilização eventual pelos entrevis-
tadxs, as mulheres destacaram as oportunidades para ver 
(por conta dos grafites e arborização na via), consideraram a 
escala positiva em relação a rua e destacaram a boa arbori-
zação da via, também citaram as oportunidades para ver, as 
oportunidade não ver e a falta de oportunidade ver (poucos 
visuais relevantes). Os outrxs gêneros entrevistadxs citaram 
também a falta de oportunidade para ver. 

Em uma via sem saída próxima destacaram a sensação de 
insegurança, principalmente para transeuntes. 

FIG. 88
Perspectiva análise usuárias e usuários Av. Eduardo Girão e seu entorno.

Dados: Acervo da autora, 2020. Produção: Acervo da autora, 2020.
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5.4 Síntese escala dos 
espaços livres

As considerações levantadas a partir das análises dos espaços livres de forma mais 
geral e especificamente para todxs mas principalmente voltado para o olha da mu-
lher estão dispostos em problemas e potencialidades. Junto a isso foram definidas 
ações preliminares para cada espaço livre analisado que deve ser contemplado de 
forma geral no plano, como também, em projeto urbano em alguns espaços livres 
que ainda serão escolhidos. Além disso alguma dessas ações podem ser totalmente 
reformuladas ou refutadas com base nas oficinas e dinâmicas participativas (ver 
apêndice A) que serão realizadas no Trabalho de Conclusão de Curso II.
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06
construindo as vivências:  
conceito, partido e eixos de 
intervenção

6.1 Eixos de intervenção 
6.2 Proposta de intervenção eixo Av. Eduardo Girão
6.3 Proposta de intervenção eixo Av. 13 de Maio
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6.1 EiXOS DE INTERVENÇÃO

Foram escolhidas duas áreas de intervenção, escolhidas a partir das demandas 
levantadas no diagnóstico da macroescala, microescala e etapas participativas. A 
primeira área é o da Av. Eduardo Girão e seu entorno, o segundo é a Av. 13 de maio e 
seu entorno. A partir da pesquisa verificou-se a importância de se estudar tipologias 
de edificações que estivessem condizentes com a relação do urbano e do feminino, 
a partir disso os Masterplans apresentados a seguir são orientados pelos espaços 
livres e o uso do solo, ambos relacionados. 

Por conta disso será apresentado alguns estudos para os usos do solo demarcados 
e uma prévia de alguns mobiliários que serão utilizados nos espaços livres públicos. 
Ambos estudos contribuíram para consolidar uma melhor vivência para a mulher na 
cidade. Vide mapa de localização dos eixos abaixo.

FIG. 89
Perspectiva análise usuárias e usuários Av. Eduardo Girão e seu entorno.

Dados: Acervo da autora, 2020. Produção: Acervo da autora, 2020.
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6.2 proposta de intervenção 
eixo av. eduardo girão

Nesse eixo de intervenção buscou-se reativar os vazios urbanos e os vazios 
edificados, com o objetivo de incentivar a diversidade de usos a fim de mudar a 
configuração do espaço urbano, proporcionando melhor relação entre o público e 
privado e mais conforto para xs usuários e usuárias do espaço urbano. Integrando 
e relacionando-os com os espaços livres criados e os existentes. O programa de 
necessidades foi feito a partir da demanda exigida. Foi proposto também estraté-
gias de implantação dos usos do solo explicitados nas diretrizes que compõem as 
orientações de intervenção.  

vias

peças

Como forma de estruturar e criar um sistema de espaços livres integrado, foi criado    
a partir da caracterização da área e interesses das usuárias uma categorização de 
vias.  São elas, 01 vias compartilhadas, 02 vias de vizinhança, 03 passeios extendidos, 
04 ciclofaixa.

O bairro possui vias locais bastante utilizadas em festividades e períodos noturnos, 
a proximidade com as instituições de ensino superior fazem essas vias possuirem 
maior fluxo de pedestre também em períodos diurnos, pensando na necessidade de 
melhoramento dos caminhos e percurssos dessas usuárias foram criadas vias com-
partilhadas 

O Benfica possui algumas vias locais curtas sem saída, vias que trazem mais 
insegurança em relação a criminalidade e o assédio sexual. Para isso buscou-se 

estruturar essas vias com passeios confortáveis, alertas e alarmes de segurança, 
além da criação de uma proposta de parametrização para espaços de transição, mu-
ros baixos e gradis nas edificações pertecentes a esse tipo de via. Essa nova configu-
ração foi intitulada vias de vizinhança

Algumas aveninas e ruas do Benfica possuem um fluxo mais intenso de veículos e 
transporte público, consequentemente, vias mais perigosas de se trafegar, mas es-
senciais no fluxo e movimentação de pessoas, para esses tipos de vias foram criadas 
os passeios extendidos.

Pensando na conexão dos modais e intensificação do fluxo de transportes alternati-
vos foi criado uma sistematização de ciclofaixas interligadas aos espaços livres, usos 
do solo e modais de transporte.

vias compartilhadas

passeios extendidos

vias de vizinhança

ciclofaixas

vias compartilhadas com redução do número e 
velocidade de veículos

área de passeio e calçadas extendidas, guar-
necidas por mobiliários urbanos de pequeno 
porte

passeios confortáveis e estruturados, alarmes 
de segurança, propor espaços de transição entre 
as edificações e as vias

ciclofaixas ou ciclovias protegidas por arbus-
tos e balizadores, guarnecidos por vegetação

Para as peças, ou praças buscou-se associar os espaços livres a o recurso hidríco 
existente tendo em vista as dinâmicas e características do entorno. Apenas alguns 
vazios urbanos foram utilizados como peças, por conta da já grande oferta de espa-
ços livres. Outras peças já existentes foram mantidas e reestruturadas conforme as 
necessidades existentes. Foi proposto também a integração de largos institucionais 
á os espaços livres públicos, contribuindo com a sistematização e conexão dos espa-
ços livres (vias, largos e praças) esse compartilhamento público e privado permite 
maiores diversidades de percurssos, diminuem os quarteirões, diminuindo os trajetos 
e trazem mais ambiências agradáveis para as usuárias
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FIG. 90
Eixo de intervenção Av. Eduardo Girão e Fluxograma 
Dados: Acervo da autora, 2020. Produção: Acervo da 

autora, 2020.
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FIG. 91
Propostas de uso do solo, uso 1, 2, 3 e 4.

Dados: Acervo da autora, 2020. Produção: Acervo da 
autora, 2020.

6.3 proposta de intervenção 
eixo av. 13 DE MAIO

Nesse trecho buscou-se dar maior suporte para os espaços livres existentes e 
trazer mais autonomia e dinâmicas para outros espaços livres. Parte do projeto 
visou integrar espaços livres institucionais a cidade, demanda identificada pelas 
etapas participativas, visto que os espaços livres dos campus da UFC e IFCE são 
excelentes espaços livres para permanência. Algumas vias ganharam novas pro-
postas mais permissivas para as pedestres e ciclistas. 
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FIG. 92
Eixo de intervenção Av. 13 de Maio e Fluxograma 

Dados: Acervo da autora, 2020. Produção: Acervo da 
autora, 2020.

maior intensidade de 
trânsito, passeio 
estendido e seguro

fluxos do transporte 
público + interligação 
entre modais

eixo av. eduardo girão

novos usos para os vazios 
edificados e vazios 
urbanos, próximos a 
espaços livres 
estruturados

setorização da 
concentração de 
mobiliários e 
equipamentos urbanos 

maior intensidade de 
trânsito, passeio 
estendido e seguro

fluxos do transporte 
público + interligação 
entre modais

eixo av. eduardo girão

novos usos para os vazios 
edificados e vazios 
urbanos, próximos a 
espaços livres 
estruturados

setorização da 
concentração de 
mobiliários e 
equipamentos urbanos 

maior intensidade de 
trânsito, passeio 
estendido e seguro

fluxos do transporte 
público + interligação 
entre modais

eixo av. eduardo girão

novos usos para os vazios 
edificados e vazios 
urbanos, próximos a 
espaços livres 
estruturados

setorização da 
concentração de 
mobiliários e 
equipamentos urbanos 

maior intensidade de 
trânsito, passeio 
estendido e seguro

fluxos do transporte 
público + interligação 
entre modais

eixo av. eduardo girão

novos usos para os vazios 
edificados e vazios 
urbanos, próximos a 
espaços livres 
estruturados

setorização da 
concentração de 
mobiliários e 
equipamentos urbanos 

fluxos do 
transporte público  
+ interligação 
entre modais

maior intensidade 
de trânsito, passeio 
estendido e seguro

novos usos para os 
vazios edificados e 
vazios urbanos, 
próximos a espaços 
livres estruturados

setorização da 
concentração de 
mobiliários e 
equipamentos 
urbanos, integração 
de parte dos espaços 
livres das instituições 
com os públicos, 
diminuição do tama-

nho dos percursos e 
quarteirões

07
contruindo novas vivências: 
micro 
7.1 Conceito e partido
7.2 Projeto urbano poligonal Av. Eduardo Girão
7.3 Projeto urbano poligonal Av. 13 de Maio
7.4 Mobiliário Urbano
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7.1 conceito e partido

O olhar de gênero mostrou a urgente necessidade de criar es-
paços que caracterizem a vivência e caráter dxs usuárixs locais. 
Enquanto indivíduxs plurais a população necessita de espaços 
livres dinâmicos, híbridos, que permitam a livre apropriação 
por diferentes grupos de diferentes nichos sociais. Visto que o 
espaço livre público é utilizado em maior porcentagem pelas 
minorias sociais. 

Como foi explanado ao longo da pesquisa a cidade tornou-se 
um território dissonante em que as mulheres encontram diver-
sos obstáculos, sendo impendidas de possuir suas plenas vivên-
cias na rua, no bairro, na praça.

 Retiradas do poder de julgo e nas tomadas de decisões, as 
mulheres possuem sua liberdade caçada diante do medo e des-
conforto constante da violência sexual e simbólica. O presente 
projeto vem com o intuito de possibilitar novas caracterizações 
nos espaços livres, trazer um novo significado, ou simplesmente 
acrescentar significados diversos, tudo isso possibilitado pelo 
olhar das mulheres. 

O termo reavive vem do verbo reavivar e em poucas palavras 
pode significar avivar com mais intensidade, fazer relembrar ou 
dar novo alento. A partir dessas questões o projeto tira como 
principal conceito as mudanças, o diálogo e por fim uma nova 
significância para os espaços livres. 

Essa caracterização trouxe átona outros conceitos impor-
tantes a serem abordados como, a diversidade, a identidade, a 
permeabilidade, o conforto, a segurança, participação social, in-
tervenção no uso do solo e o espaço livre enquanto apropriação. 

A identidade faz parte dos valores e ideais da sociedade e esse 
fator precisa estar intrínseco e relacionado com a área de inter-
venção que tanto cultiva a significância local. 

A permeabilidade é um fator essencial para a segurança, as 
barreiras e obstáculos, seja físico e visuais, foram identifica-
dos no diagnóstico como elementos que traziam desconforto 
e estranhamento para as mulheres, que acabavam por evitar 
certos espaços livres e percursos urbanos além também de difi-
cultarem a livre fruição. Dito isso esse fator foi essencial para a 
intervenção projetual. A permeabilidade se utilizada da maneira 
correta no projeto urbano, permite que os obstáculos e pontos 
cegos diminuem, trazendo maior sensação de segurança para a 

área e percursos legíveis e confortáveis.
A proteção solar é de extrema importância para contribuir 

com a ambiência e conforto térmico no espaço urbano. As 
mulheres são as que mais utilizam os espaços públicos, são 
também as que possuem mais atribuições, que mais acom-
panham parentes como crianças e idosos. A permanências 
e fruição nos espaços livres públicos no clima quente úmido 
traz muito desconforto quando não se tem sombreamento e 
circulação de ar. Sendo fundamental a criação de formas e 
estratégias de sombreamento.

A segurança, pública e viária, como estratégias de prote-
ção e seguridade para as mulheres no espaço urbano é par-
te relevante no projeto que se coliga também aos demais 
conceitos. Por exemplo, garante-se maior segurança com a 
dinamização dos espaços livres, com a diminuição dos obs-
táculos, com novas estruturas de apoio, passeios seguros, 
priorização do pedestre e dentre outros.

A participação social é fundamental para estabelecer um 
projeto condizente com as necessidades e desejos das mu-
lheres e demais usuárixs. 

A intervenção no uso do solo veio em detrimento e análise 
do diagnóstico. Os edifícios interferem diretamente na qua-
lidade do espaço livre público, para a mulher possui uma 
relevância acrescida, visto que está em maior posição de 
fragilidade no espaço público. O projeto propôs formas e 
estratégias de implantação que possibilitem uma relação 
espaço público-privado mais coerente e agradável.

E por fim, o espaço livre enquanto apropriação. O projeto 
buscou fornecer ambientes que possam ser modificados e 
adaptados conforme sua ocupação, além disso buscou tra-
zer novos usos para esses espaços visando a permanência 
nesses espaços. 
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7.2 eixo de intervenção       
projeto urbano

caracterização da área

Os trechos escolhidos para o anteprojeto são 
áreas de diferentes conflitos urbanos, o primei-
ro trecho (eixo Av. Eduardo Girão) corresponde a 
uma área que abriga um assentamento em pre-
cário em área de risco, o local além da neces-
sidade de melhores habitacionais é uma área 
com muitas barreiras fisícas que dificultam a 
fruição das usuárias, seja pelo recurso hidrí-
co existe, seja pelos limites dos lotes lindeiros. 

Na imagem 1 pode ser identificado o assentamento precário citado e o recurso hídrico. 
Na imagem 2, a rua Nossa Senhora dos Remédios, uma via bastante arborizada com baixo 
fluxo de automóveis. A 3 trecho de terrenos vazios próximos ao assentamento precário, 
cruzamento da Av. Eduardo Girão com Av. João Pessoa. A 4 é uma imagem da Praça da 
Gentilândia, praça rodeado por bares, restaurantes e residências. Por último a 5 imagem 
mostra um trecho de muros cegos próximos a área correspondente a comunidade em área 
de risco.

1

2 3

4 5

1

2

3

4
5

Somado a isso existem muitos vazios urba-
nos que junto as problemáticas causa mais 
sensação de insegurança. O segundo trecho 
(eixo Av. 13 de Maio) é uma área bastante 
utilizada, como área de permanência e de 
trânsito de pessoas, além disso possuem di-
versas dinâmicas diurnas e noturnas, princi-
palmente nas praças Gentilândia, João Gentil 
e Av. 13 de Maio.
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meu movimento é orgânico é 

fluído 

meu movimento não é 

dicotomico

preciso recorrer a parada 

mais longe a dificuldade de caminhar é o 

sol quente

além de mim tem minha filha

do trabalho, buscar criança,

trabalho de novo, depois

supermercado e ainda tem a 

casa pra limpar
o que eu mais faço aqui é 

conversar na rua

o que eu mais faço aqui é 

conversar na rua
é menino em um mão, 

umas 10 sacola na outra e a 

mochila nas costas
costumo andar de bicicleta 

mas cadê a ciclofaixa?

uns 7 minutos só pra

passar nesse cruzamento

vou por onde é mais seguro

*

eu corto caminho porque já 

ando demais

além do assédio

tem o racismo 

eu preciso olhar e cuidar de 

quem eu amo

minha casa alaga, 

preciso correr em do-

bro, sou mãe só

faço o caminho maior, 

fazer o que? é o mais 

seguro

eu preciso descansar

eu quero ser convidada a 

compartilhar esses espaçoseu quero me sentir avontade 

para brincar nesse espaço

já que eu tenho que caminhar 

por que não uma caminhada 

com qualidade sensoriais?

eu preciso ser respeitada

eu quero não ter medo

preciso de segurança

eu trabalho e cuido da 

minha casa então são 

duas casas
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Prever espaços que permitam a 

reunião de pequenos grupos de 

pessoas

Prever estruturas de sombra
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áreas de lazer que contemplem diferentes 

idades e comportem diversos usos, possi-

bilitando usos inesperados, diversos e por 

todos os gêneros; 

Construir espaços para acompa-

nhantes de crianças com bancos 

e sombra

Prever no projeto equipamentos 

para estimular rotinas físicas 

para pessoas idosas;
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Prever infraestrutura de trabalho e 

apoio para os usos.

Incentivar os visuais paisagísticos e 

elementos visuais 
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Instalar banheiros de família com 

estruturas adaptadas para crianças

Instalar banheiros públicos aces-

síveis a todas e todos de maneira 

gratuita, com espaços para trocar 

fraldas em áreas de fácil localização
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Instalar sistema de coleta de resíduos, 

considerando os diversos tipos de visitan-

tes (local, ergonomia, altura, as distâncias 

entre os recipientes, etc.). Garantir a insta-

lação de paraciclos e bicicletários;

Prever infraestrutura de trabalho, 

com pontos de água, espaços de ar-

mazenamento de pertences e lixei-

ras de fácil acesso;
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projeto urbano
poligonal de  
intervenção
av. eduardo girão

7.3

Esse projeto visa dar suporte para o 
assentamento precário da área, as mo-
radias possuem poucas entradas e sa-
ídas de ventilação, a inteção do projeto 
é qualificar as moradias, fornecendo 
áreas destinadas a essas melhorias 
habitacionais. Para isso foram retira-
das parte das habitações de interesse 
social e no terreno ao lado foram relo-
cadas essas familías.

Aos vazios urbanos da área demarca-
da foram definidos os usos habitação 
de interesse social, escola profissiona-
lizante para mulher e uma praça.
 
Com o objetivo de propor implantações 

amigáveis para a relação da mulher no 
espaço livre público foi pensando em 
edificios que não se tornassem uma 

barreira na fruição das moradoras 
e usuárias e permitissem diferentes 
fluxos.
O projeto quis trazer mais dinami-

caidade para o espaços livres, pou-
co explorados na área. Criando uma 
via compartilhada, interessante para 
os momentos de “cadeira na calça-
da“ e conversa, uso já frequente na 
situação atual. Foi criado também 
decks em madeira sobre o recurso 
hídrico interligando os dois eixos de 
residências, os decks abrigando áre-
as de banco e áreas cobertas para 
o melhor desfrute das usuárias nos 
espaços livres.
Foram criadas, jardins de chuva 

e canaletas para conter possíveis 
alagamentos em período de estação 
chuvosa. Utilizando vegetação fil-
trante nessas e no canal, para me-
lhoramente da qualidade da água. A 
paginação orgânica novamente apa-
rece, respeitando fluxos livres e não 
dicotômicos. O campo atual foi man-
tido e buscou-se trazer novas estru-
turas para a praça ao lado. E o ponto 
principal foi a integração dos espa-
ços livres, habitações e usos do solo.
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Em azul é possível identificar o fluxo intenso de 
veículos, a via do lado esquerdo corresponde a Av. 
José Bastos que é separada da comunidade pelos 
trilhos do VLT, sendo uma via acessível apenas 
por uma rampa de acesso. A via a direita é a Av. 
José Jatahy, uma via de fluxo em alta velocidade 
por se tratar de uma via expressa. Em laranja é 
possível identificar os fluxos que o projeto visa 
gerar, a maior dificuldade do projeto era transpor 
o grande número de barreiras da região., que são 
o VLT, dois lotes de grande porte com altos muros 
(uma estação de energia e um clube esportivo de 
futebol). Além de outras problemáticas como o 
esvaziamento dessa área, que contém baixa mo-
vimentação de pessoas e muitos vazios urbanos e 
edificados. 

Por conta das barreiras o acesso a comunidade 
se dava apenas por um eixo, que está demarcado 
por uma esfera na imagem ao lado, esse acesso 
é o mais seguro por estár em uma avenida mo-
vimentada (Av. João Pessoa). Para amplificar os 
acessos, e principalmente acessos seguros, foram 
criados diferentes possibilidades de caminhos 
com diferentes usos, gerados pela a implantação 
de variados mobiliários urbanos. 

Para a praça pública do campo, foi acrescentado 
banheiros públicos, quiosques, ponto de ônibus, 
área de coberta para dar suporte aos usos, áreas 
de banco e mobiliários infantis.

No eixo da comunidade foi acrescentado áre-
as de estacionamento, horta urbana, lavanderia 
compartilhada, quiosque de pequeno porte e áre-
as de banco e sombra.

O terréo da HIS virou uma grande praça pública 
que interliga esses diferentes eixos, ela abriga 
quiosque, ponto de Ônibus, estacionamento, mobi-
liário infantil, áreas de banco e entre outros. 

A proposta para a escola profissionalizante con-
ta com um restaurante no térreo e quiosques nos  
recuso da edificação, gerando mais espaços de 
permanência na área.

jardim de 
chuva

horta 
urbana

lavanderia 
pública

quiosques

playground
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projeto urbano
poligonal de 
intervenção
av. 13 de maio 
Esse Projeto visa interligar os espa-

ços livres da região, por sistema viário 
e modais, estruturados por vegetação, 
áreas de sombra, áreas de permanên-
cia e áreas que priorizem o pedestre. A 
paginação de piso demarca essas vias 
compartilhadas com pedestres e veícu-
los e demais espaços livres.

Além do projeto dos espaços livres pú-
blico foi sugerido a implantação de usos 
do solo propostos, buscando exemplifi-
car espaços privados conciliados com  
o espaço público, que permitem intera-
ções de usuárixs das edificações com 
usuárixs dos espaços livres, fomen-
tando mais “olhos na rua”, uma das es-
tratégias, são, a criação de espaços de 
transição de vínculo público e privado.

Esse trecho do projeto abrange os 4 
tipos de vias propostos na intervenção, 
vias compartilhadas, vias com ciclofai-
xa, vias que tiveram seus passeios ex-
tentidos e uma via de vizinhança, que, 
são, vias sem saídas com um novo tra-
tamento.

As nova abordagem para as vias foi 
definida a partir do estudo de fluxos e 
particularidades das vias.

7.4
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A categorização das vias foi feita a partir do estudo de fluxo e utilização, pensando no 
melhor fruição das mulheres. Em azul temos as instituições de ensino superior, em verme-
lho os usos do solo mistos que geram maior movimentação de pessoas, as setas em laranja 
correspondem aos fluxos ameno em relação a intensidade de trânsito de veículos. Os usos 
acrescentados as vias foi pensando de acordo com a demanda existente, alguns usos foram 
acrescentados para movimentar ruas pouco utilizadas que apesarem de próximas a institui-
ções de ensino possuiam baixa movimentação de pessoas. O fluxo ameno de veículos definiu 
as vias compartilhadas.
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trecho 
rua waldery
uchôa  
via compartilhada
com ciclofaixa

trecho 
rua vila santa 
cecília 
via de vizinhança
rua sem saída

Devido a precaridade e quase ausên-
cia de ciclovias e ciclofaixas, o proje-
to  e intervenção urbana se preocupou 
com a aplicação de vias com ciclofai-
xas que se interligam com transporte 
público, espaços livre e usos do solo. 
As ciclofaixas estão guarnecidas por 
canteiros de arvóres e postes de ilumi-
nação. No trecho representado ao lado, 
existe além da ciclofaixa, apoios para 
os usuárias, como, áreas de banco co-
bertas e estacionamento. Por  se tratar 
de uma área com usos institucionais e 
mistos, torna-se extremamente neces-
sário a criação de apoios para áreas de 
permanência.

O intuito principal das vias de vizi-
nhança é a tentativa de aumentar a 
proteção em relação a segurança a 
criminalidade. Devido a curta extens-
são da via, pouco pode ser modificado.  
Para isso, procurou-se a aplicação de 
mobiliários de pequeno porte que pu-
dessem auxiliar e dar suporte para as 
vias, um desses possíveis mobiliários 
são os quiosques de pequeno porte. O 
ponto principal das vias de vizinhança 
são os alarmes urbanos, os usos di-
versificados para movimentar a área 
e a iluminação pública. Nesse trecho 
da rua foi colocado um quiosque e um 
biciletário com alarme de segurança. 
Devido ser uma via com saída de veícu-
los, manteve-se a separação calçada e 
caixa carroçavel, está última compar-
tilhada com mobiliários urbanos.
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av. 
13 de maio  
calçada extendida
A avenida 13 de maio possui uma 
largura pequena para uma aveni-

da, sendo dificil a implantação de ci-
clofaixas, canteiros centrais largos e 
passeios maiores. Dito isso a proposta 
viabilizou passeios extendidos em um 
dos passeios,  junto a isso a proibição 
de estaciomento de veículos no tre-
cho de calçadas, eliminando assim as 
barreiras e dificuldades de percurs-
sos. Acrescentado a isso, foi sugerido 
mobiliários urbanos de pequeno porte 
para dar auxílio aos usos existentes 
e priorizar espaços caminhavéis e de 
permanência, devido ao intenso fluxo 
da via foi proposto faixa elevada para 
uma travessia mais segura, e aplica-
ção de faixa e sinal em um cruzamento 
problemático de difícil travessia

A rua nossa Senhora dos remédios 
é uma das vias compartilhadas, por 
se tratar de uma via com baixa movi-
mentação de veículos, foi evidenciado 
e potencializado o caratér da caminha-
bilidade e permanência na rua. Isso foi 
criado a partir das áreas de coberta, 
sombreamento, quiosques abrangendo 
diferentes usos, áreas de banco e au-
mento da áreas de pedestre. Nesse tre-
cho, parte dos espaços livres das ins-
tituições são compartilhados,  no caso 
da via em questão é a concha acústica 
da UFC. As usuárias e demais usuárixs 
se sentem acolhidos pelos os largos 
institucionais, por conta da qualidade 
desses e pela maior segurança,devido 
a isso foi pensando que esse compar-
tilhamento desses espaços livres tra-
riam mais qualidade para as vivência 
das mulheres, 

trecho rua nossa     
senhora dos 
remédios  
via compartilhada
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Praça João Gentil

Buscou-se estimular diferentes opções de fluxos, exploran-
do forrações resistentes para o fluxo de pedestres, pensando 
nos diferentes trajetos das usuárias que “cortam“ caminho pela 
praça, tendo em vista também a grande quantidade de pessoas 
que utilizam a praça no período noturno, principalmente finais 
de semana. A praça já possui usos bem definidos, a intenção 
do projeto, tendo em vista  a já satisfação dxs usuárixs entre-
vistadxs, é de fortalecer os usos existentes, fortalecendo novas 
estruturas, como mobiliários modulares para requalificação 
de quiosques, bancas e serviços da praça, novo ordenamento e 
mobiliários para a área de palygroun d visando uma área mais 

interativa, que possa contemplar diferentes idades e ge-
nêros. Para a academia funcional, buscou-se agregar mais 
identidade para o espaço, com paginações demarcadoras de 
usos, dinâmicas. Foi mantida a quadra poliesportiva, agoa 
com uma paginação colorida que foge da estética de quadra 
convencional. A paginação permite novas dinâmicas e pode 
possibilitar novos usos para a quadra, não limitando o seu 
uso.

A paginação escolhida para a praça, em formas orgânicas 
da dinamicidade para a praça, a localização e disposição na 
praça permite variados fluxos, apesar da praça ter seus usos 
setorizados, a paginação permite que os setores se relacio-
nem, o objetivo principal do projeto é preservar e fortalecer 

a diversidade e proporcionar novas relações intergrupos e iden-
tidades. A vegetação abundante foi preservada. O acréscimo de 
cores na vegetação, paginação de piso e mobiliários serviu para 
trazer mais identidade e desenvolver uma relação mais afetiva 
com o local. Procurou-se evitar obstáculos na praça, seja visuais 
e físicos, a iluminação disposta em mobiliários e nos postes trás 
menos sensação de insegurança na praça.

Por conta da praça ser um local que abrange diferente eventos, 
procurou-se implantar mobiliários que pudessem ser desmostá-
veis e transportáveis, sem prejudicar esses grandes eventos.
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Praça da Gentilândia
O objetivo principal com a praça seria de dar suporte aos usos 

existentes, para isso foi proposto mobiliários, como quiosques 
de variados portes para dar um novo ambiente para os quios-
ques de comida existentes, junto a isso foi proposto um edifício 
na praça para xs comerciantes locais, fornecendo espaços para 
guarda de equipamentos, para promover reuniões e capacita-
ções. Outros mobiliários acrescentados ao programa foram, os 
banheiros públicos com trocador e um posto policial com apoio 
a mulher. 

Foi mantido a paginação de piso existente da praça, devido a 
presente qualidade dos revestimentos e própria identidade da 
praça. As únicasalterações de piso seriam os canteiros que fo-

ram acrescentados, seguindo a forma orgânica de paginação 
da proposta de projeto.

A praça atualmente além de abrigar as barraquinhas de 
comida, também abriga barriquinha de bebidas e conse-
quentemente abriga usuárixs dos bares do entorno. Por 
conta disso era necessário espaços para abrigar cadeiras e 
mesas de plástico e diferentes espaços para abrigar e for-
necer permanência para muitos agrupamentos de pessoas. 
Essa preocupação foi levada em consideração em relação o 
projeto. 

A praça possuia uma área parcial de sombra, com o intuito 
de trazer mais conforto para as mulheres e fornecer mais 
estruturas de suporte para as comerciantes, foi criado uma 

grande área de coberta com iluminação, que gera esse espaço 
de encontro e fundamental em para a permanÊncia na praça em 
períodos diurnos. 

Como já citado o projeto visa espelhar e conceituar o que é o 
bairro benfica, o que são essas mulheres e o que são essas dife-
rentes identidades. Para isso buscou criar espaços livre únicos, 
com diferentes elementos escultóricos e interessantes, isso se 
aplica nas cobertas do projeto e no edificio de apoio ao comer-
ciante local contido na praça. 

O edificio de apoio ao empreendedor local, foi feito com uma 
coberta acessível, uma grande arquibancada que permite maior 
visualização da praça, investir em áreas altas, abrange maior 
visualização da área, o que trás maior segurança para os espa-
ços públicos. Além disso essa arquibancada pode ser utilizada 

como plateia para eventos e diversas atividades, trás tam-
bém um ar lúdico para o ambiente.
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mobiliário urbano

Os mobiliários urbanos atualmen-
te podem gerar muitas barreiras para 
xs usuárixs, essa lógica se torna mais 
complicada para as mulheres, por se-
rem as que possuem mais necessidade 
de estar nos espaços livres públicos e 
por possuirem o constante medo do as-
sédio e da violência sexual.

Tendo em vista que os mobiliários ur-
banos são fundamentais para a am-
biência e utização dos espaços livres 
públicos, ele foram pensados para pro-
porcionar novas sensações urbanas 
para as mulheres e demais usuárixs.

Buscou utilizar o máximo de transpa-
rência possível, pricipalmente de 0,80 
pra cima, diminuindo as barreiras visu-
ais. Para isso foram utilizados como fe-
chamentos dos mobiliários, superfícies 
em policarbonato translúcido, telha 
translúcida e vidro.

7.5

Além disso foi pensando que seria 
fundamental que a maioria dos mo-
biliários contassem com lúminarias, 
para fornecer mais suporte de ilumi-
nação pública.

Outros elementos foram explorados, 
como cores trazendo mais identidade 
e uma linguagem própria para os mo-
biliários, a priorização de mobiliários 
com proteção solar para garantir um 
melhor conforto ambiental para as 
usuárias.

Para abranger os diversos tipos de 
mobiliários e novas possíveis deman-
das, utilizou-se módulos em estrutura 
metálica para fornecer essa pratici-
dade. A partir do somatório de módu-
los os mobiliários vão sendo formados. 
Outra preocupação foi a de criar mo-
biliários que pudessem se transpor-
tados e desmontados eventualmente, 
em caso da ocorrência de eventos, 
como, o carnaval e o festival cultural.
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módulo

ponto
de ônibus
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Nesse mobiliário, foram utilizados 6 módulos de estrutura 
metálica (1,25 x 3,00) e uma luminária, possuindo um escor-
regador com escada e uma área de escalada, buscou-se uma 
composição formal mais lúdica que fugisse um pouco da esté-
tica dos outros mobiliários, contudo mantendo a mesma lin-
guagem. Essa composição da destaque para os espaços livres 
como elemento de identidade e destaque. 

playground coberta + bancos

O mobiliário coberta+banco foi pensando por conta da ne-
cessidade de mais áreas de descanso, espera e permanência 
sombreadas, foram utilizados 3 módulos na composição. Os 
bancos em concreto seguem padrões de tamanhos diferentes, 
fornecendo mais elementos interessantes para p espaço livre 
público, além de estimular o encontro e conversa de usuárixs. 
O banco mais alto pode servir também como uma superfície de 
apoio, uma mesa.
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banheiro público

O banheiro público com área de trocadora pra gerar controle 
e segurança na utilização do banheiro, a utilização de trans-
parência no banheiro fica em todo o mobiliário com excessão 
das áreas de box. Parte das tipologia dos banheiros possuem 
fraudário, possuindo duas variações: uma primeira com 2 ba-
nheiros e uma segunda com 1 banheiro e 1 área com trocador.

Banco em estrutura metálica revestida com madeira, o objetivo do 
banco armário é trazer possibilidades de armazenamento de pe-
quenos itens, quando se está no espaço público existe uma grande 
preocupação com mochilas de mão, sacolas e outros itens pessoais, 
isso prejudica o desfrute de usuárias  nos espaços públicos, princi-
palmente quando se tratam de muitos elementos e de quando se está 
acompanhada de crianças.
 O estudo é um pouco preliminar, talvez para a melhor efetivação e 

manutenção desses mobiliários seria necessário um controle insti-
tucional 

bancos/armários + banco canteiro
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módulo quiosque grande porte
e ponto de ônibus grande 
porte

Aqui foram utilizados os mesmos módulos e cobertas para 
gerar 2 mobiliários, o primeiro conta com duas áreas para uso 
comercial e de serviço e uma área central de bancos para for-
necer suporte a esses, foi proposto fechamentos de translúci-
dos de correr e telha de policarbonato translúsico. No segundo 
modelo, o ponto de ônibus de grande porte conta com o alarme 
de segurança, totém de informações com transparência, área 
de canteiro de plantas e áreas de banco. 

dada a complexidade e dimenssão dos diferentes espaços livres, foi 
proposto essas 3 tipologias de ponto de ônibus, o de grande porte seria 
mais aplicável em praças e parques, esses dois últimos são estruturas 
destinadas principalmente as vias, possuindo o alarme de segurança, 
totém informativo transparente, iluminação e banco de concreto. 

ponto de ônibus porte 
pequeno e porte micro
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quiosque de pequeno porte horta e poste de iluminação

o quiosque de pequeno porte foi feito principalmente para as 
vias, não seguem a modulação padrão, segue um modelo inspi-
rado na forma das edificações do bairro, principalmente as ti-
pologias chalés, muito frequentes na região. Essa forma fornece 
um ar divertido para os espaços livres e trás personalidade para 
o mobiliário. Os fechamentos propostos foram, telha de policar-
bonato translúcido, acm na cor vermelha, policarbonato liso e 
aberturas metálicas de correr.

o mobiliário para a horta urbana foi pensando por ser uma estrutura 
fácilmente montáveis e transportável, além disso podem ser acresci-
dos novas estruturas dependendo da demanda, permitindo adaptações 
dependendo do local de implantação. Esse, foi destinado a comunidade 
do canal da Av. Eduardo GIrão.
O poste de iluminação possui 3 alturas de iluminação, duas destinas a 

uma iluminação geral e uma mais baixa com foco nxs pedestres.
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pia de 
higienização

lixeiros

posto policial

quiosque 
pequeno porte
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conclusões

8.1

A falta de presença do olhar da mulher nas tomadas de 
decisões, principalmente nos diferentes recortes das  mi-
norias, como, renda, cor, sexualidade, gênero; faz com que 
a cidade e os espaços livres sejam menos horizontais e me-
nos democráticos. 

Tem se discutido muito sobre a questão de gênero nas 
cidades, o que já é um grande avanço na pauta de direito 
a cidade.  E aos poucos a cultura patriarcal modelada nos 
nossos corpos vai se esvaindo.

A partir do presente trabalho, apesar das dificuldades 
por conta da pandemia de covid19, foi possível demons-
trar interessantes recortes de pensamento, apresentando 
a urgência de se falar sobre problemas e direitos que as 
mulheres têm e querem na cidade. Isso pôde ser visto nas 
etapas de participação. 

E novas vivencias seria algo a ser experimentado, um 
projeto urbano não vai mudar as questões de gênero na 
cidade, mas pode ser um começo. 

Foi possível concluir que o urbanismo de gênero é volta-
do para o cuidado, gerando uma primeira pergunta, o que 
realmente é necessário para o lugar? é necessário que ele 
abrigue e contribua com a vivência de todes, pautado no 
compartilhamento de valores e ideais. Por isso procurou-se 
explorar da macro a pequena escala,  entendendo as mi-
nuncias, como a relação do edificio com o espaço público, 
entendendo também, como os mobiliários urbanos se con-
figuram como barreiras e entre outras questões. 

Em pautas gerais foi possível perceber a importância do 
direito a cidade para as mulheres e como foi importante 
entender as suas diversidades de vivências e experiências

Assim como também, a notoriedade que é a inclusão des-
sa perspectiva no debate sobre cidades, isso forneceu uma 
visão ampla a cerca das relações sociais e evidenciou que 
as pessoas experimentão a cidade, o urbano de maneiras 
diferentes. Isso só foi possível por conta dos processos par-
ticipativos, essencias para a compreensão de demandas e 
experiências.

O projeto abriu os olhos para a preocupação com o mobili-
ário urbano, importante ferramenta para o aprimoramento 
dessas vivências e percepções.

Por fim, propõe-se um futuro estudo a respeito de outres 
olhares, por conta de que não foi possível abranger a com-
plexidade de outros grupos de maneira completa.

 Buscar entender em propostas e estudos futuros a com-
plexidade e relação dos espaços para a vida de lésbicas, 
gays, transexuais, travestis e dos diferentes grupos raciais.

08
por que novas vivências?
8.1 Conclusões
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apêndice a - 
questionário de campo 01

A metodologia de campo foi dividida em 2 etapas, uma primeira etapa de questionários 
(página 01 a 03). E uma segunda etapa (04 a 05), que se trata de dinâmicas em grupo, 
onde serão analisadas questões urbanas em determinados trajetos do bairro.  Nesse pro-
cesso participarão não só mulheres, afim de obter os resultados de recortes de gênero 
necessários para a pesquisa.
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apêndice b - 
questionário virtual
Acesso em: https://corpoemdiscordanci.wixsite.com/meusite
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apêndice c - 
dados questionário 
virtual 01
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apêndice d - 
relatos
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apêndice e - 
locais que frequenta
locais que evita
Mapa decorrente do trajeto demarcado pelas usuárias no 

questionário virtual

apêndice f - 
questionário de campo 02
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apêndice g - 
dinâmica de campo 01
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