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resumo
O presente trabalho foi construído a partir de 
reflexões e inquietações sobre o espaço que 
a mulher ocupa na cidade, no plano físico e 
ideológico, levando em consideração o sistema 
patriarcal e hierárquico o qual estamos inseridas, e 
como as vivências cotidianas enquanto mulher se 
desdobram no cenário urbano. Foi realizada uma 
análise espacial do Centro da cidade de Fortaleza, 
a partir da perspectiva da mulher, pautada por 
uma metodologia que se utiliza de parâmetros 
avaliativos do espaço urbano sob o recorte de 
gênero, esses parâmetros foram rebatidos no 
espaço urbano em uma área delimitada a partir 
de um processo participativo com as mulheres 
frequentadoras do bairro. O projeto urbanístico 
foi elaborado por meio de diferentes eixos de 
intervenção que contemplam a habitação, com a 
criação de um novo tipo de ZEIS para HIS e HMP,  
intervenções urbanas que propõem o redesenho de 
vias e espaços públicos e a elaboração de mobiliário 
urbano. A proposta tem como objetivo principal 
colocar a mulher como protagonista da cidade, 
buscando alcançar o direito à cidade e propondo 
cidades mais seguras, horizontais e democráticas 
para todas e todos.

The present work was built from reflections and 
concerns about the space that women occupy in 
the city, at the physical and ideological level, taking 
into account the patriarchal and hierarchical 
system in which we are inserted, and how the 
daily experiences as a woman unfold in the urban 
setting. A spatial analysis of the center of the city 
of Fortaleza was carried out, from the perspective 
of the woman, guided by a methodology that 
uses evaluation parameters of the urban space 
under a gender perspective. These parameters 
were applied in the urban space in delimited 
area defined by a participatory process with 
women who frequent the neighborhood. The 
urban project was elaborated through different 
intervention axes that contemplate housing, 
with the creation of a new type of ZEIS for HIS 
and HMP, urban interventions that propose the 
redesign of roads and public spaces and the 
elaboration of urban furniture. The proposal 
has the main objective of placing women as 
protagonists of the city, seeking to achieve the 
right to the city and proposing safer, horizontal 
and democratic cities for all.

Palavras-chave: mulher; urbanismo insurgente; 
direito à cidade; feminismo; gênero.

abstract

Keywords: woman; insurgent urbanism; right to 
the city; feminism; genre.
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a tematica

A pesquisa se desenvolve a partir das 
narrativas de mulheres na cidade, como 
forma de compreender a formação do 
espaço urbano, e como se dá a relação 
desses espaços públicos e privados sob a 
perspectiva da mulher. O desenvolvimento 
das cidades em sua grande maioria, é 
centrado na figura masculina, no qual é 
criado um vínculo direto do patriarcado 
com o sistema capitalista. Uma vez que 
nossos corpos interceptados pelo gênero 
feminino são correlacionados ao sistema da 
propriedade pública e privada, e a segurança 
e a percepção da cidade divergem para as 
mulheres e para os homens, é relevante 
entender a importância de se conhecer 
suas experiências particulares ao planejar 
os espaços públicos (MONTANER, MUXÍ, 
2011). 

O estudo parte da análise sobre a 
relação dos corpos, pois antes de 
sermos catalogados pelo gênero, somos 
compostos por um corpo que age e reage 
de acordo com as condicionantes externas 
a ele.  Uma vez que “se deve documentar as 
condições sociais e históricas nas quais o 
corpo se tornou elemento central e esfera 
de atividade definitiva para a constituição 
da feminilidade” (FEDERECI: 2017, p 34). 

A construção social dos gêneros, e a 
construção da simbologia do feminino, 
também compõe o processo de 
desenvolvimento da pesquisa, diante a 
sociedade enquadrada em funções sexistas 
impostas e regradas socialmente, pois 
“o sexismo não é somente uma ideologia, 
reflete, também, uma estrutura de poder, 
cuja distribuição é muito desigual, em 
detrimento das mulheres” (SAFFIOTI, 2015, 
p 37). Além disso, é analisado também 
os reflexos da construção das cidades 
enquanto o planejamento das cidades é 
dominado majoritariamente por homens. 
Sendo também levado em consideração 
paralelo, a visão feminista e o que ela 
representa, a formação das cidades, e 
quais lugares a mulher ocupa.  

O estudo também propõe levantar 
reflexões, com base nas vivências 
cotidianas na cidade, acerca da 
problemática do urbanismo e a 
construção das cidades: como se dá o 
processo de formação das relações da 
mulher com a cidade? Como seria uma 
cidade pensada para e por mulheres? 
Como o urbanismo pode facilitar o acesso 
dos corpos femininos ao espaço público? 
De que forma podemos garantir o direito 
à cidade para as mulheres?

As questões discutidas no decorrer 
da pesquisa serão rebatidas dentro 
das especificidades da área de estudo 
escolhida, o bairro Centro, na cidade 
de Fortaleza – Ceará. De forma a 
caracterizar e contextualizar o bairro, 
suas problemáticas contemporâneas, 
e em paralelo, a relação da mulher com 
os equipamentos e infraestruturas que 
compõe a malha urbana do bairro. 

Assim, será desenvolvida uma proposta 
urbana que coloca a mulher como 
protagonista na cidade, a partir da 
implementação de estratégias e ações 
no espaço urbano que atendam as 
demandas em mobilidade, moradia e 
lazer. Propondo desenhos urbanos e 
simbologias mais inclusivos e horizontais, 
pautados nas reais necessidades do 
cotidiano da mulher fortalezense, levado 
em consideração seus percursos e 
experiências, e que garantam uma maior 
autonomia em meio as suas vivências na 
cidade.

pontos, agravando a degradação de seus 
equipamentos, espaços livres, mobiliários 
e paisagens naturais. O que se contrapõe 
diante sua real função e importância para 
a cidade.

justificativa

A realidade das mulheres é determinada 
a partir de hierarquias de poder e suas 
consequentes limitações de acessos 
públicos e privados, reflexo da imposição 
dos papéis das funções sociais do gênero, 
“o qual repercute em praticamente todos 
os aspectos: a divisão sexual do trabalho, o 
acesso à educação, a violência sexual, entre 
outros” (SENSEVICKS; POLIDORO: 2012, p 
18). Além das ocorrências de inúmeros casos 
de violência, encontrados nas mais diversas 
escalas e tipologias, os quais muitas vezes 
são silenciados, e reforçam cada vez mais a 
invisibilidade das mulheres em relação aos 
seus direitos de segurança, voz e espaço. 

Durante um processo pessoal de formação 
e amadurecimento de ideais, surgiram 
algumas inquietações em relação ao 
que atinge diretamente nós mulheres e 
nossos direitos de ocupar, de ir e vir e de 
simplesmente ser dentro dos espaços 
públicos e privados. Assim, se manifesta uma 
necessidade de aprofundamento sobre a 
temática, e de desenvolver análises sobre a 
relação mulher e cidade. E de compreender 
qual meu papel, enquanto mulher, arquiteta 
e urbanista, e como isso pode influenciar 
direta ou indiretamente as estruturas e 
infraestruturas espaciais urbanas.

A escolha da área de intervenção, teve como 
uma de suas principais motivações o vínculo 
afetivo ao Centro da cidade, baseado em 
experiências e vivências pessoais enquanto 
se faz significado de morada, lazer, estudos, 
entre outras questões, o que molda a 
familiaridade com a área. Para além disso, 
foi levado em consideração, também, suas 
características socioespaciais. 

O centro se configura em um bairro com 
um alto valor histórico e patrimonial, com 
um adensamento de estabelecimentos 
comerciais e de serviços, e de um fluxo de 
conectividade intenso em relação a sua 
malha viária. Mas que dentre o processo de 
expansão da cidade, tornou-se um bairro 
vazio, subutilizado e obsoleto em diversos 

as políticas ditas urbanas são de 
fato, no essencial, políticas da 
cidade. É a partir do centro (e, 
portanto, do centro da cidade) 
que o vínculo social, que a unidade 
cidadã, que a estética de estar 
junto, deveriam ser reparadas, 
reafirmadas, revitalizadas. 

JACQUES (2006, p 26)

Assim, o Centro, que apesar do seu 
caráter atual de desertificação e 
subutilização dos espaços, é um bairro 
com grande potencial de conectividades 
comerciais, habitacionais, culturais e 
de mobilidade. Assim, a escolha da área 
leva em consideração as potencialidades 
de suas infraestruturas, para propor 
uma requalificação e ressignificação 
dos seus espaços, e para proporcionar 
um Centro mediante uma configuração 
urbana mais funcional, que garanta maior 
acessibilidade e ocupação por e para 
mulheres. 

pontos, agravando a degradação de seus 
equipamentos, espaços livres, mobiliários 
e paisagens naturais. O que se contrapõe 
diante sua real função e importância para 
a cidade.



18 19

objetivo geral

objetivos específicos

Propor, a partir de estratégias que 
repensem a relação da mulher com a cidade, 
um projeto urbanístico no bairro Centro, em 
Fortaleza, pautado nas narrativas urbanas 
da mulher, de forma a buscar a garantia do 
direito à cidade para as mulheres. 

i) Analisar a relação corpo e espaço diante 
dos percursos da cidade, e quais projeções 
esse corpo imprime no espaço e como 
o espaço molda esse corpo mediante 
recorte da construção de gênero e sua 
estruturação em cima das funções sociais 
e da construção do feminino e suas 
definições;

ii) Entender a narrativa da mulher 
em face de sua história, seu espaço e 
representatividade, e analisar qual sua 
relação com a cidade e seu planejamento 
urbano por intermédio de uma visão 
feminista;

iii) Realizar mapeamentos e levantamentos 
de dados urbanísticos sobre a área de 
estudo a fim de compreender a realidade 
vigente do espaço sobre a ótica da mulher 
e suas demandas;

iv) Desenvolver pesquisas de campo, 
por meio da realização de entrevistas e 
aplicação de questionário e observações 
no percurso designado dentro da área de 
estudo.

v) Propor um plano de desenvolvimento 
local que vise intervenções urbanas 
diante da perspectiva da mulher a fim 
de proporcioná-las maior visibilidade e 
autonomia no contexto da cidade.

metodologia

Para a realização do trabalho foi feito 
um levantamento bibliográfico para 
o desenvolvimento da etapa inicial, 
buscando referenciais teóricos em 
estudos de caso semelhantes, livros, 
artigos, dissertações, monografias, 
jornais, revistas, entre outros, que 
fundamentaram a conceituação e o 
contexto do estudo que tem como 
embasamento a relação do corpo e 
espaço mediante o recorte de gênero, 
além do enfoque de narrativas femininas 
em detrimento de sua história e relação 
com a cidade e seus planejamentos por 
intermédio de uma visão feminista. 

Assim, diante do contexto temático 
inferido, algumas teóricas e teóricos 
e suas respectivas abordagens foram 
estabelecidas, como, por exemplo, Angela 
Davis, Elizabeth Grosz, Fabiana Britto, 
Heleieth Saffioti, Jane Jacobs, Josep 
Maria Montaner, Nadja Monnet, Paola 
Jacques, Silva Federeci, Simone Beauvoir, 
Zaída Muxí, fazendo assim um compilado 
de ideias e visões a fim de estruturar 
um melhor entendimento acerca das 
temáticas a serem debatidas e analisadas. 

Além disso, para uma maior compreensão 
da temática e da área de estudo, foram 
realizados levantamentos de dados 
historiográficos e urbanísticos acerca do 
processo das relações de gênero com a 
cidade, e a busca e desenvolvimento de 
mapeamentos por meio do uso de arquivos 
documentados no Observatório da 
Cidade, em alguns órgãos da prefeitura e 
em softwares. Ademais, o estudo também 
conta com outros tipos de análise, em 
uma etapa de pesquisas por plataformas 
online e em campo, englobando os 
processos participativos com a aplicação 
de questionários online e realização de 
entrevisas semi-estruturadas em campo, 
além de processos de observação e 
fotografia do espaço.

Ao organizar as análises teóricas 
associadas às análises práticas e 
levantamento de dados da área de 
estudo, foi produzida a proposta 
de um projeto de desenho e 
diretrizes urbanas, fundamentado 
na metodologia do Coletivo  Punt-
6 levando em consideração os 
parâmetros avaliativos do espaço 
urbano, com suas linhas estratégicas 
e diretrizes, aplicadas na poligonal 
designada no Centro de Fortaleza com 
enfoque nas necessidades da mulher e  
sua inclusão nesses espaços, incluindo 
etapas de levantamento, estudo 
preliminar, anteprojeto, produção de 
mapas, desenhos técnicos, e imagens 
finais.
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perambular

O que se entende sobre a estruturação 
das cidades? Podemos começar falando 
sobre as duas partes relacionais dessa 
estrutura, onde define-se como um de 
seus pilares o corpo e o espaço, os quais 
acabam se entrelaçando e criando uma 
espécie de organismo vivo, pois se acredita 
em uma dependência mútua, uma vez que 
o corpo está em um constante movimento 
de reconhecimento e tentativas de se 
encontrar e se espacializar. 

Assim, essa dinâmica das cidades, entre 
corpo e espaço, e em como ela se tangencia 
em relação ao gênero – convergindo-se 
na temática do corpo da mulher – surge 
a necessidade de entender como se 
estabelece a estruturação desses espaços, 
contemplando a relação dos corpos 
que usufruem e se apropriam da cidade 
dentro de suas individualidades. O ato de 
perambular por esses espaços, é um termo 
que se conceitua em cima de um exercício 
cotidiano sobre vaguear e criar percursos na 
cidade captando percepções e sensações 
aos indivíduos perambulantes. Uma vez 
que “a cidade é percebida pelo corpo como 
conjunto de condições interativas e o 
corpo expressa a síntese dessa interação 
configurando uma corpografia urbana” 
(BRITTO, 2010, p. 14). 

Corpografia urbana: uma espécie 
de cartografia corporal, em 
que não se distinguem o objeto 
cartografado e sua representação, 
tendo em vista o caráter contínuo 
e recíproco da dinâmica que os 
constitui. Uma ideia baseada na 
hipótese de que a experiência 
urbana se inscreve, sob diversos 
graus de estabilidade, no próprio 
corpo daquele que a experimenta, 
e simultaneamente também 
configura sua corporalidade, mesmo 
que involuntariamente. 

BRITTO (2010, p 14)

O desenvolvimento das metrópoles 
engloba uma troca de interações vivas 
entre seus indivíduos e proporciona 
conectividade entre corpos, o que reflete 
no modo de agir e de construir o local que 
estamos inseridos. O corpo é constituído 
de matéria, mas está simultaneamente 
vinculado às sensações do seu entorno, e 
ele reage, e se movimenta de acordo com o 
meio. Segundo Grosz (2003, p. 91) o corpo 
se define como algo “organicamente/
b i o l o g i c a m e n t e / n a t u r a l m e n t e 
“incompleto”; indeterminado, amorfo, uma 
série de potencialidades descoordenadas 
que requerem ativação e ordenação 
social, bem como “administração” a 
longo prazo, reguladas em cada cultura”. 
Esses espaços das interações vivas se 
referenciam à cidade sendo  definida por: 

A cidade enquanto estrutura urbana, 
política e social, que se cria em suas 
formas arquitetônicas e urbanísticas de 
acordo com as vivências, pensamentos e 
subjetividades desses corpos, se relaciona 
com a corpografia, “a qual permite 
tanto compreender as configurações 
de corporalidade como memórias 
corporais resultantes da experiência de 
espacialidade, quanto compreender as 
configurações urbanas como memórias 
espacializadas dos corpos que as 
experimentaram” (BRITTO, 2010, p 15). 

A estrutura da cidade se configura, seja 
positiva ou negativamente, de acordo 
com o processo de cada indivíduo em 

Uma rede complexa e interativa 
que relaciona, frequentemente 
de forma desintegrada e efetiva, 
um número de atividades sociais 
díspares, processos e relações 
imaginárias e reais, projetadas 
ou efetivamente arquitetadas 
em termos geográficos, cívicos e 
públicos. 

GROSZ (2003, p 92)

seus cotidianos, ao espacializarem as 
percepções do seu entorno por meio do 
movimento e das suas experiências. Tudo 
aquilo que compõe as características dos 
espaços urbanos, desde seus elementos 
arquitetônicos, equipamentos, escalas, 
tipologias de uso, reflete nas sensações e 
experiências particulares de cada usuário. 
Baptista (2010) no livro CORPOCIDADE 
de Britto e Jacques (2010), levanta 
o seguinte questionamento: “qual 
movimento desejamos?” o que move 
e entrelaça essas relações espaciais 
urbanas enquanto usuários das cidades?

A paisagem congelada por muros 
e grades. Movimentos improváveis 
anunciando a força do gesto.  O olho 
que arrasta o corpo na direção da 
falta. Imagens aceleradas na cidade 
vazia. O flanar do saco plástico na 
rua deserta. Projéteis precisos 
na direção do alvo. Nuvens sobre 
o telhado escapando do desenho 
único. O homem sólido como o muro. 
O ir e vir na cidade ocupada por nada. 
Projéteis perdidos. A cidade viva 
entre o muro e as nuvens. Alguém 
imóvel esperando. O vira-lata em 
ziguezague na calçada reta. Gaviões 
voando sobre a jaqueira. Imagens 
urbanas solicitando que algo fique. 
O sobe e desce no morro dos que 
não podem sair. A rua que insufla o 
corpo na direção do acontecimento. 
Janelas abertas descongelando a 
paisagem. O corpo que arrasta o 
olho na direção do medo. Nuvens 
anônimas em movimento. A alegria 
do gesto destituído de autoria. 
O homem móvel atravessado por 
afetos. (BAPTISTA, 2010, p 58)

GROSZ (2003, p 92)

Tendo como parâmetro o questionamento 
sobre o movimento, é importante destacar 
que essas circunstâncias das percepções 
e até mesmo as respostas para a questão 
acima oscilam de acordo com o gênero. 
Pois, enquanto mulher, meus percursos 
e impressões na cidade vão divergir da 

vivência do corpo do indivíduo enquanto 
homem. Sendo uma questão de privilégios 
e direito a acessos a esse meio público. 
Ou seja, é relevante expor que o uso do 
espaço urbano, seja ele público ou privado, 
não acontece da mesma forma a todos os 
corpos, pois uma seleção, feita de forma 
mais ou menos tácita, permite que certas 
pessoas ou certos grupos se apropriem 
ou não de lugares públicos (MONNET, 
2013). 

Como, por exemplo pela perspectiva do 
gênero, o corpo feminino nesses espaços 
carrega consigo escolhas, sensações 
e até julgamentos diferenciados em 
relação ao masculino presente no mesmo 
espaço em questão. As análises urbanas 
através das experimentações corporais 
femininas, as vivências projetadas e 
gravadas em nossos corpos são vistas 
como carregadas de cobranças, limitações 
e submissões. É importante direcionar 
o olhar para uma melhor compreensão 
dos fatos em uma configuração política, 
social e urbana, como cita Monnet 
(2013, p 220) “não podemos ignorar as 
profundas desigualdades de gênero que 
são impostas nos usos potenciais dos 
espaços públicos urbanos. Um espaço 
público não é um espaço acessível a todos 
e a todas, ao contrário do que se diz”.

perambular

[o espaco, corpo e gênero]



_ figura 02 rua castro e silva
fonte: acervo da autora
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a estrutura

Ao se desenvolver uma análise sobre a 
cidade em cima da perspectiva de gênero 
e das relações de corpografia, torna-
se de extrema importância entender 
primordialmente no que se conceitua o 
termo gênero e seus reflexos no espaço. 
A discussão de gênero é pautada por 
complexidades em seus conceitos, tendo 
em vista que é algo que contempla como as 
pessoas se moldam e se definem, e como 
elas se projetam no mundo (CASCELLI, 
2016).

Para dar prosseguindo a um desenvolvimento 
mais claro do estudo, cabe a pesquisa 
embasar em conceituações teóricas, e 
entender o que se constitui a representação 
de gênero, sexo e orientação sexual. Em um 
primeiro momento, havia uma dicotomia 
entre sexo e gênero. O primeiro referia-
se às qualidades biológicas (o corpo) e 
o segundo às qualidades socioculturais 
(caráter, comportamento) dos indivíduos 
(NICHOLSON, 2000 apud SENSEVICKS; 
POLIDORO, 2012). O que se difere é que 
o sexo está relacionado em sua forma 
biológica: o macho e a fêmea, a formação dos 
corpos e suas respectivas características 
físicas, como suas genitálias. Cada termo 
carrega consigo um peso envolvido, indo 
além da sua matéria, mas carregado de 
responsabilidades e significados. como 
narra Beauvoir (2016, p 31) em seu livro O 
Segundo Sexo: Fatos e Mitos:

[o que define o gênero?]

A mulher? É muito simples, dizem 
os amadores de fórmulas simples: é 
uma matriz, um ovário; é uma fêmea, 
e esta palavra basta para defini-
la. Na boca do homem o epiteto 
“fêmea” soa como um insulto; no 
entanto, ele não se envergonha 
de sua animalidade, sente-se, ao 
contrário, orgulhoso se dele dizem: 
“É um macho!”. O termo “fêmea” 
é pejorativo não porque enraíza a 
mulher na Natureza, mas porque a 
confina em seu sexo.

BEAUVOIR (2016, p 31)

Segundo Silva (2007, p. 122) “as categorias 
constitutivas da representação de 
gênero nunca são lineares, causais 
ou consequentes, mas formam uma 
complexidade permanentemente aberta 
pelo movimento da vivência cotidiana”. 
As definições para gênero partem de 
uma conceituação generalizada da 
sociedade que se constrói em cima de um 
sistema binário, criando-se o masculino 
e feminino. Enquanto entendemos que o 
corpo é sim envolvido pelas diversidades 
e pluralidades, no desdobramento da 
multiplicidade dos gêneros cis, trans, 
não-binário, agênero, entre outros, 
reconhecemos que essas definições fazem 
parte de uma pauta longa de discussões e 
pensamentos, as quais refletem um modo 
de pensar polarizado e que se separam 
dentro de um preconceito de papéis e 
responsabilidades pré-definidos para o 
sistema binário: o masculino e feminino. 

A orientação sexual vai ser atrelada no que 
se designa o termo desejo, que de acordo 
com Silva (2007, p. 121) o desejo não 
surge como algo dado pela anatomia, mas 
construído socialmente, experienciado 
através das representações que se 
constroem a partir do corpo. Entendendo-
se que existem formas distintas de afetos, 
como, por exemplo, a homossexualidade 
que contempla atração entre pessoas 
do mesmo gênero, a bissexualidade que 
engloba pessoas que sentem atração 
pelos dois gêneros, a heterossexualidade, 
que são pessoas de gêneros distintos, 
entre outras variações. Ou seja, o sexo 
e o gênero se encontram em grande 
parte das vezes em uma situação 
de limbo, e o desdobramento dessas 
definições perpassam por complexidades 
e discussões muito além do que se cabe 
dentro do estudo presente. Assim, dentro 
do estudo será levado em consideração 
que o sexo e gênero ora interseccionam, 

Compreendendo que o debate 
dessa temática é profundo e 
que a complexidade humana não 
cabe nesse padrão binário aqui 
apresentado. Mas é importante 
entender essa divisão pois ela 
tem desdobramentos práticos na 
construção do espaço e na forma 
como se dão as relações em nossa 
sociedade.

CASCELLI (2016)

Assim, se reforça mais uma o entendimento 
que o estudo tem da existência das 
pluralidades dos corpos nas relações 
sociais e urbanas, e a urgência e real 
necessidade de representação e inclusão 
dos mais diversos tipos de corpos e 
gêneros, mas ao decorrer da seguinte 
pesquisa, por questões de limitações e 
complexidades, haverá um recorte de 
percepções, amostragem de informações 
e desdobramentos das outras camadas. 

a estrutura

ora se dividem, entendendo que 
enquanto meu corpo é formado por tais 
características biológicas elas irão refletir 
na forma que a sociedade e seus padrões 
nos moldam e nos impõem fatores e 
condições.

Como afirma Sensevicks e Polidoro 
(2012), é considerado que o aprendizado 
em torno de “ser homem” e “ser mulher” 
ocorre por meio de uma socialização 
de “papéis sexuais”. Ou seja, os homens 
e as mulheres incorporam papéis pré-
determinados na sociedade, o gênero se 
entrelaça nessas questões e pode ser 
entendido como uma construção social 
no cenário que estamos inseridos, de 
forma que a biologia e o social não sejam 
compreendidos de maneira separada, 
mas que se confluam em uma explicação 
conjunta (SENSEVICKS;POLIDORO, 2012).

Diante disso é possível inferir, que há em 
nossa sociedade uma lógica binária a qual 
acompanhou a construção de gênero e 
que compõem seu significado. Ao eleger 
privilégios para uma dessas camadas, 
no caso o homem, e que permite uma 
separação de valores e direitos. E, por 
mais que perpasse pelo sexo como 
algo biológico, é algo que pode vir a ser 
limitador de acessos.

_ figura 03 marsha p. johnson - 
protesto em prol dos moradores de 
rua e lgbts na década de 70
fonte: buzzfed news
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atrelado algumas visões, de limitações e 
incapacidades, as quais foram construídas 
pelo patriarcado e que representa uma 
história de restrições de direitos, acesso 
e possibilidades às mulheres. Tendo 
em vista todos esses reflexos dessa 
construção patriarcal e misógina, faz com 
que elas próprias compactuem de forma 
passiva e reproduzam esses pensamentos 
entre si, segundo Heleieth Saffioti (2015, 
p 37) “as mesmas atribuem qualidades 
positivas aos homens e negativas, 
embora nem sempre, às mulheres, sendo 
pequena a proporção das que não portam 
ideologias dominantes de gênero, ou seja, 
poucas mulheres questionam sua própria 
inferioridade”. Distinguindo-se do que 
afirma Saffioti (2013, p. 37) “desta sorte, 
também há um número incalculável de 
mulheres machistas”, aplicar o termo 
machista às próprias mulheres é visto de 
forma errônea diante dessa pesquisa, pois 
elas são submetidas e moldadas à essas 
condições de desintegração entre si.

Isso gera um entrave seu 
autoconhecimento e distorção do próprio 
corpo e suas vivências, enquanto se 
submetem ao poder dominante. Ou seja, 
por essa falta de reconhecimento como 
um todo, o agir individualista só faz 
com que reforce cada vez mais o poder 
patriarcal, pois ainda há quem duvide que 
a forma em que nós mulheres vivemos 
não é consequência de uma subordinação 
masculina.  Ao se afirmar naquilo que você 
se reconhece e se identifica como direito de 

[a construcào do feminino]

o outro

Quando nos deparamos com 
questionamentos que necessitam 
descrever e reafirmar quem somos e o que 
nosso corpo representa, é algo que gera 
estranhamento, confusão e até mesmo 
desconforto, normalmente causando um 
bloqueio do pensamento pelo fato de não 
conseguirmos expor de forma plena esses 
reais significados. Segundo Beauvoir (2016, 
p. 65), mesmo que o corpo da mulher 
seja um dos elementos essenciais da 
situação que ela ocupa nesse mundo, ele 
não é tampouco o que basta para defini-
la plenamente. Então na realidade, é algo 
compreensível, pois esses questionamentos 
são carregados de complexidades, já que 
ao estarmos inseridas no feminino somos 
marcadas por adversidades e imposições 
de como ser essa figura feminina, como 
disse Beauvoir (2016, p. 11) “ninguém nasce 
mulher: torna-se mulher”. 

Diante do contexto apresentado e dos 
pontos levantados dentro da discussão de 
gênero, convém o questionamento: afinal, 
o que o feminino representa? Segundo 
Beauvoir (2016, p. 16), “o que caracteriza 
fundamentalmente a mulher é que ela é 
o Outro dentro de uma totalidade cujos 
dois termos são necessários um ao 
outro”. E quando se relaciona a esse ser 
feminino como o Outro, frequentemente é 

Se quero definir-me, sou obrigada 
inicialmente a declarar: “Sou uma 
mulher”. Essa verdade constitui 
o fundo sobre o qual se erguerá 
qualquer outra afirmação. Um 
homem não começa nunca por se 
apresentar como um indivíduo de 
determinado sexo: que seja homem 
é evidente. (...) o homem representa 
a um tempo o positivo e o neutro, 
a ponto de dizermos “os homens” 
para designar os seres humanos. A 
mulher aparece como o negativo, 
de modo que toda determinação 
lhe é imputada como limitação, sem 
reciprocidade. 

As mulheres – com exceção 
de alguns pensamentos em 
manifestações abstratas – não se 
visualizam como parte integrante 
de um grupo, não se reconhecem 
como “nós”. Os homens dizem “as 
mulheres” e elas também se utilizam 
dessas palavras para designarem 
a si mesmas: mas não se colocam 
automaticamente como o sujeito.

BEAUVOIR (2016, pp 11 — 12)

BEAUVOIR (2016, p 15)

corpo feminino, que reduz a mulher a um 
ser submisso, resumindo ela ao seu corpo 
físico enquanto fator biológico, seus ciclos 
naturais e sua capacidade reprodutiva. 
O que retrata uma constante busca 
desse pensamento machista em tentar 
enquadrar a mulher em uma posição de 
fragilidade e incapacidade, culpabilizando 
suas condicionantes vitais, e fazendo com 
que isso se torne estigmas e motivo de 
vergonha perante o olhar da sociedade, 
incluindo entre elas mesmas.

A sociedade patriarcal vem moldando 
as mulheres de acordo com aquilo que 
os convém, com aquilo que reafirma 
a sua sensação de poder sobre algo 
ou alguém. Dessa forma, a imagem 
feminina foi construída em cima das 
desigualdades das questões de gênero 
e das limitações impostas às mulheres.  
Esse cenário faz com que surja diversas 
inquietações para tentar compreender 
o que impulsiona e sustenta essas 
desigualdades de gênero e os agentes 
responsáveis pelas projeções de poder 
em cima da mulher, e se quisermos ver 
com clareza, devemos sair desses trilhos; 
precisamos recusar as noções vagas de 
superioridade, inferioridade e igualdade 
que desvirtuaram todas as discussões e 
reiniciar do começo (BEAUVOIR, 2016).

sua liberdade de expressão de ser, implica 
em tentar reconhecer que o ato de se 
fazer mulher vai muito além daquilo que a 
sociedade patriarcal impõe como suposta 
imagem única e verdadeira. Há mulheres 
que são socializadas para desenvolver 
comportamentos dóceis, prudentes e 
brandas, diferentemente dos homens que 
são estimulados a desenvolver condutas 
agressivas e perigosas que revelem força 
e coragem (SAFFIOTI, 2013).

Assim, o verbo ser dentro desse contexto 
é marcado por uma construção social 
do feminino, que são reflexos, como 
dito anteriormente, de uma sociedade 
formada em um sistema binário, macho 
e fêmea, que foi construída de forma 
generalizada e polarizada, sendo imposto 
papéis e responsabilidades desiguais para 
cada um dos lados. Isso gera um cenário 
de privilégios e direitos desiguais dentro 
do contexto do crescimento da sociedade. 
Direitos esses que estão interligados ao 
acesso do espaço público e privado, à 
política, ao local de fala e até mesmo seu 
próprio corpo. Esses mesmos acessos 
também são filtrados e colocados em 
limitações de pesos diferentes quando 
relacionados as questões de raça e 
classe, como cita Davis (2016, p 102) “com 
frequência, racismo e sexismo convergem 
– e a condição das mulheres brancas 
trabalhadoras não raro é associada à 
situação opressiva das mulheres de 
minorias étnicas”.

Ao olhar o desenvolver dessa sociedade, 
diga-se de passagem misógina e 
patriarcal, onde o homem, segundo 
Saffioti (2013, p. 35), “tem a necessidade 
de mostrar sua superioridade, mas que 
acaba denotando a sua inferioridade ao 
tentar comprovar força e poder em cima 
da mulher”. Percebemos a construção 
de um cenário de dominação em cima do 

Vê-se que muitos desses traços 
provêm ainda da subordinação da 
mulher à espécie. Tal é a conclusão 
mais notável desse exame: é ela, 
entre todas as fêmeas de mamíferos, 
a que se acha mais profundamente 
alienada e a que recusa mais 
violentamente esta alienação (....) 
poderíamos dizer que seu destino se 
faz tanto mais pesado quanto mais 
ela se revolta contra ele, afirmando-
se como indivíduo.  Comparada ao 
macho, este parece infinitamente 
privilegiado: sua vida genital não 
contraria a existência pessoal. 

BEAUVOIR (2016, pp 59 – 60)

o outro
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brevemente algumas conjunturas que 
determinavam a posição da mulher e os 
desdobramentos que pesavam de forma 
diferente para mulheres brancas e negras.  
Entendendo que, como cita Beauvoir 
(2016, p. 95), “o mundo sempre pertenceu 
aos machos, nenhuma razão exposta foi 
o suficiente para ser explicado, assim, é 
revendo os dados históricos que se torna 
possível entender como a hierarquia dos 
sexos se estabeleceu”. 

Considerando como princípio a era 
medieval, onde já era pré-estabelecido 
que o homem seria designado às 
tarefas de luta e resistência, da caça, da 
exploração, uma vez que justificavam isso 
pela sua força e porte físico, sendo ideais 
para tais realizações, onde nesses feitos 
ele “experimenta seu poder: estabelece 
objetivos, projeta caminhos em direção 
a eles, realiza-se como existente. Para 
manter, cria; supera o presente, abre o 
futuro” (BEAUVOIR, 2016, p. 98). Ou seja, 
o homem sempre esteve nessa busca 
incessante de reafirmar seu poder em 
torno dos seus próprios interesses, 
fazendo com que formasse e dominasse 
um legado de hegemonia na sociedade. 
Enquanto a mulher, mesmo que nas 
épocas primitivas lhes eram colocadas 
tarefas domésticas as quais tinham uma 
grande relevância para a movimentação do 
comércio, tempos depois era restringida 
a encarregar-se pelos cuidados da 
agricultura. 

Como explica Beauvoir (2016) o homem 
admirava o mistério da fecundidade 
relacionando a mulher à mãe natureza, à 
mãe terra, tornando sua existência em um 
papel meio místico, ou seja, enquadrando 
a função da mulher como progenitora, 
criando uma divisão que a destina um 
futuro de sedentarismo, pois “é natural que 
ela permaneça no lar enquanto o homem 

[a mulher na sociedade]

descontínua

Ao associar a construção do gênero com 
a função social de cada um dos lados do 
sistema binário, homem e mulher, podemos 
perceber que no decorrer dos tempos 
a história dessa construção teve como 
interferência a narrativa do patriarcado. O 
que nos faz questionar o que é válido tomar 
como verdade, pois “tudo o que os homens 
escreveram sobre as mulheres deve ser 
suspeito, porque eles são, a um tempo, juiz 
e parte” (BARRE apud BEAUVOIR, 2016, p. 
18). 

Ao momento em que não temos poder sobre 
a narrativa dos nossos próprios percursos 
enquanto mulher, pois ela é interpretada 
e exposta por intermédio do olhar alheio, 
além disso, é uma narrativa restritiva e 
sexista a partir do momento em que esses 
narradores não aceitam e permitem que 
mulheres compartilhem da mesma esfera 
de possibilidades e direitos. Isso causa 
uma sensação de não pertencimento aos 
lugares, o que só fortalece cada vez mais 
o sentimento de invalidação feminina e 
proporcionalmente o ego masculino. Assim, 
a função da mulher nos espaços vem se 
desdobrando e ganhando enquadramentos 
que paralelamente a isso reforça a 
naturalização dos ideais patriarcais, tendo 
reflexo direto no modo de vida e figuração 
do que é ser mulher, Silva Federeci em seu 
livro Calibã e a Bruxa destaca:

Assim, ao nos depararmos com uma análise 
histórica sobre os fatos que compõe a 
trajetória das mulheres diante a evolução 
das sociedades, o desenvolvimento das 
cidades e a implementação dos sistemas 
econômicos, torna-se importante memorar 

[...] a reconstrução da história das 
mulheres, ou o olhar sobre a história 
por um ponto de vista feminino, 
implica uma redefinição fundamental 
das categorias históricas aceitas 
e uma visibilização das estruturas 
ocultas de dominação e exploração” 

FEDERECI (2017, p 29)

bom que criou a ordem, a luz, o homem; e um 
princípio mau que criou o caos, as trevas e 
a mulher” (Pitágoras apud Beauvoir, 2016, 
p. 116), “a mulher é unicamente matéria, 
o princípio do movimento que é o macho 
em todos os seres que nascem é melhor 
e mais divino” (Aristóteles apud Beauvoir, 
2016, p. 115).

É importante destacar que o sistema 
patriarcal e capitalista se refletiu de 
formas distintas nas vidas das mulheres 
de diferentes raças e classes, e que é 
necessário entender que as camadas 
e as lutas de cada uma por mais que se 
interseccionem em alguns momentos 
pontuais, elas correram e correm também 
em paralelo e de formas diferenciadas, 
como cita Angela Davis em seu livro 
Mulheres, Raça e Classe:

caça, pesca e guerreia” (BEAUVOIR, 2016, 
p. 104).

Porém, é válido ressaltar que as 
mulheres não tiveram sua voz 
totalmente invisibilizada, uma vez que 
segundo Federeci (2017) é possível 
encontrar um primeiro indício de um 
movimento de mulheres que se opunha 
à ordem estabelecida e contribuía para 
alternativas nos modelos de vida, além de 
produzir também as primeiras tentativas 
de estabelecer relações mais igualitárias 
entre sexos.

Mas nada obstante, ao desenvolver das 
sociedades e da implementação de novos 
poderes e sistemas econômicos, como o 
capitalismo, crescia concomitantemente 
o sistema patriarcal. O surgimento das 
cidades se torna fator do fortalecimento 
das ideologias sexistas, racistas e 
misóginas. No entanto, segundo Federeci 
(2017) na cidade, a subordinação das 
mulheres à tutela masculina era menor. 
Pois podiam viver sozinhas ou como chefes 
de família com seus filhos, ou formar nova 
comunidades, compartilhando moradia 
com outras mulheres. E, com o passar do 
tempo as mulheres acessaram muitas 
ocupações que no mais tardar iriam ser 
consideras trabalhos masculinos.

Ao decorrer desse progresso mediante 
a ocupação dos espaços da cidade por 
mulheres e de um maior alcance da sua 
independência, despertou uma sensação 
de desconforto perante o homem, pois 
a partir do momento em que a mulher 
busca sua autonomia o homem tem 
seu ego ferido, pois entende que ele é 
parte superior de uma sociedade como 
um todo. Isso refletiu em perseguições 
verbais e físicas contra as mulheres 
em ditados, sermões religiosos, teorias 
conspiracionistas, como: “há um princípio 

descontínua

À medida que a ideologia da 
feminilidade – um subproduto da 
industrialização – se popularizou e 
se disseminou por meio das novas 
revistas femininas e dos romances, 
as mulheres brancas passaram 
a ser vistas como habitantes de 
uma esfera totalmente separada 
do mundo do trabalho produtivo. A 
clivagem entre economia doméstica 
e economia pública, provocada pelo 
capitalismo industrial, instituiu a 
inferioridade das mulheres com 
mais força do que nunca. Na 
propaganda vigente, “mulher” se 
tornou sinônimo de “mãe” e “dona 
de casa”, termos que carregavam 
a marca fatal da inferioridade. Mas 
entre as mulheres negras escravas, 
esse vocabulário não se fazia 
presente. Os arranjos econômicos da 
escravidão contradiziam os papéis 
sexuais hierárquicos incorporados 
na nova ideologia. Em consequência 
disso, as relações homem-mulher no 
interior da comunidade escrava não 
podiam corresponder aos padrões 
da ideologia dominante. 

DAVIS (2016, pp 24 – 25)
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via essas práticas com certa indulgência, 
impulsionada pelo reconhecimento de que, 
por razões econômicas, as mulheres podiam 
estabelecer um limite para suas gestações” 
(FEDERECI, 2017, p 84).

Além disso a Igreja sustenta, também, 
repressões à figura feminina, reforçando o 
papel da mulher como submissa ao homem, 
além de relacionar a sua imagem como 
vertente do pecado, do desejo, começando 
pela história de Adão e Eva, onde Eva ao 
ser criada é entregue a Adão e a coloca 
em posição de culpa pelo pecado original. 
Segundo Federeci (2017) a forma que a 
casta patriarcal tentou quebrar o poder 
das mulheres e de sua atração erótica, foi 
através do reconhecimento pelo clero do 
poder que o desejo sexual se destinava 
as mulheres sobre os homens, sendo 
necessário evitar mulher e sexo, fazendo da 
sexualidade um objeto de vergonha.

Para além disso, é importante falar sobre 
as circunstâncias em que se encontraram 
as mulheres diante de suas posições 
sociais, como, por exemplo, o movimento 
das heresias. Movimento o qual mulheres 
encontraram formas de se reerguer e se 
manter em sua autonomia e independência, 
com maiores garantias de direitos em cima 
do seu próprio corpo e suas formas de 
se relacionar. Segundo Federici (2017) as 
mulheres tentavam controlar sua função 
reprodutiva, já que são numerosas as 
referências de aborto e ao uso feminino 
de contraceptivos. Porém, a narrativa 
dessa história é contada numa perspectiva 
distorcida e vista de forma discriminatória 
pela Igreja.

As instituições religiosas relacionavam as 
mulheres hereges como parte de uma seita 
ou figuravam elas como bruxas, havendo, 
uma transição da perseguição à heresia 
para a caça às bruxas, onde a figura do 
herege se tornava a de uma mulher, de 
forma que, no início do século XV, a bruxa 
se transforma como principal alvo de 
perseguição ( FEDERECI, 2017). A partir do 
momento em que se entende que a Igreja 
é vinculada a um forte poder patriarcal, 
ela se contrapõe as manifestações 
que ameacem sua soberania e seus 
interesses econômicos. Assim “a Igreja 

descontínua

1 Angela Davis (2016) cita em seu livro “Mulheres, 
Raça e Classe” que “desde a reconstrução até o 
presente, as mulheres negras empregadas em funções 
domésticas consideraram o abuso sexual cometido 
pelo “homem da casa” como um dos maiores riscos 
de sua profissão. Por inúmeras vezes foram vítimas 
de extorsão no trabalho, sendo obrigadas a escolher 
entre a submissão sexual e a pobreza absoluta para si 
mesmas e para sua família”. (DAVIS, 2016, p 99)

É possível perceber que essas narrativas 
convergem em uma realidade a qual a 
mulher não possui o direito de reger 
com liberdade sobre seu próprio corpo¹, 
enquanto o poderio está nas mãos de 
homens que moldam a imagem da mulher 
dentro de parâmetros negativos, de 
“impurezas” e sem regalias. Sendo um dos 
reflexos dessa causa, a sexualização dos 
corpos femininos, tendo o Estado como um 
interventor misógino da relação desses 
corpos. Como exemplo disso, a política 
sexual estabelecida no final do século 
XV, que Federeci (2017) narra sobre as 
autoridades políticas as quais permitiram 
acesso a sexo gratuito e transformou 
as diferenças de classe em hostilidade 
contra as mulheres proletárias. Ou seja, 
tomaram posse do corpo das mulheres 
das classes mais vulneráveis e deliberaram 
o corpo alheio, institucionalizando a 
prostituição como solução para conter e 
saciar jovens proletários. Além de afetar 
outras camadas de gênero e orientação 
sexual, como bordeis serem considerados 
remédio contra a homossexualidade 
(OTIS, 1985 apud BEAUVOIR, 2016).

Assim, de fato, a objetificação do corpo 
feminino é algo que perpassa pela 
nossa história desde o princípio, como 
exemplificado anteriormente, colocando 
a figura da mulher em uma situação de 
impotência, marcada por processos de 
violação da sua imagem e do seu corpo, 
entendendo que “a desvalorização da 
mulher representa uma etapa necessária 
na história da humanidade, porque não era 
de seu valor positivo, mas de sua fraqueza 
que ela tirava seu prestígio” (BEAUVOIR: 
2016, p. 110).

descontínua

_ figura 05 caça às bruxas
fonte: jusbrasil

_ figura 04 “bruxa número 1” [1892]
fonte: uol



_ figura 06 madrid, museo del prado 
(1995)
fonte: elliott erwitt



fonte: acervo da autora
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Tomando como base esses conceitos 
sobre direito à cidade, cabe relacionar 
com a dominação do feminino mediante 
as condutas patriarcais que vinculam a 
imagem da mulher como propriedade, 
uma vez que se entende esses espaços 
como privatizações do corpo, como 
cita Beauvoir (2016, p. 114) “o homem 
quando se torna proprietário do solo é 
que reivindica também a propriedade da 
mulher. [...] quer que o trabalho familiar 
que utiliza em proveito de seu espaço seja 
totalmente seu e, para isso, é preciso que 
os trabalhadores lhe pertençam: a mulher 
e os filhos”.

As construções históricas sociais 
projetaram um cenário nas cidades, 
compostas por relações econômicas, 
a qual é construída paralelamente 
por uma sociedade patriarcal que visa 
uma soberania entre sexos. Tendo a 
figura masculina como propagador da 
dominação sobre o corpo da mulher e que 
delibera quais espaços esse corpo acessa 
e ocupa. Articula-se em cima de um 
discurso falocêntrico, termo adotado por 
Freud e que se caracterizou por colocar 
o homem numa posição hierárquica 
superior e inquestionável em relação a 
mulher (SAMPAIO, 2010),  e androcêntrico, 
termo proferido em 1903 pelo sociólogo 
Lester F. Ward que estabelece o homem 
como centro e que segundo Bordieu 
(2012, p. 18) “a força da ordem masculina 
se evidencia no fato de que ela dispensa 
justificação, a visão androcêntrica impõe-
se como neutra e não tem necessidade 
de se enunciar em discursos que visem a 
legitimá-la”.

Ao analisar o vínculo entre o patriarcado e 
o sistema econômico capitalista, percebe-
se que a partir da sua implementação 
desdobra-se uma série de reflexos na 
forma de delinear as relações sociais 

[substantivo feminino de domínio masculino]

a cidade

Em virtude dos questionamentos sobre 
para quem se dá o acesso e direitos à cidade, 
Vianna (2014) menciona que esses acessos 
e direitos se criam justamente quando a 
cisão entre apropriação e denominação do 
espaço acentua-se e que o conflito do uso 
ou da troca dos espaços urbanos tem lugar. 
É válido entender que esse espaço, no caso, 
a cidade, é formado por um alicerce entre 
poder e dominação, que engloba questões 
políticas, históricas e sociais. Além de 
que “não podemos esquecer que o modo 
pelo qual a estrutura espacial urbana se 
mantém ou se transforma está claramente 
relacionado a processos de redistribuição 
de riqueza e ao direito à propriedade” 
(GONZAGA: 2004, p. 16).

É importante ressaltar que a implementação 
de um sistema econômico modifica as 
relações de mercado, de trabalho e de poder 
dentro da sociedade, o que afeta todo um 
sistema de classe, raça e gênero. Segundo 
Gonzaga (2004), a cidade seria esse lugar 
centralizador em que a divisão de tarefas se 
fez fortemente, fazendo surgir um sistema 
de saber, de controle e de poder em tudo 
diferente dos sistemas vigentes. Diante 
dessas relações que são perpassadas pelas 
opressões advindas do poder dominante, 
gera um cenário de desigualdades, onde 
o acesso e direitos são restritos a um 
determinado grupo privilegiado. Nesse 
caso a figura masculina, é associado a esse 
poder às apropriações e usufruto da terra 
e suas funções interferindo diretamente no 
que tange o direito à cidade, entendendo 
por direito a cidade algo que:

se manifesta como forma superior 
dos direitos: direito à liberdade, à 
individualização na socialização, 
ao habitat e ao habitar. O direito a 
obra (à atividade participante) e o 
direito a apropriação (bem distinto 
do direito à propriedade) estão 
implicando no direito à cidade

LEFEBVRE (2008, p. 134)

ordem e poder sobre as mulheres, a 
qual é colocada em posições limitadas e 
regradas. A mulher é associada à um ser 
submisso à figura masculina, pertencente 
a determinadas funções do idealismo 
patriarcal. Além de ferir sua autonomia 
de escolhas, perpetua uma ideia e um 
convencimento distorcidos de que por 
ordem natural, os papéis da mulher e seu 
ciclo de vida são privados e resumidos ao 
casamento, reprodução e aos cuidados 
do lar, o que segundo Saffioti (2013, p. 
95) “não conduz propriamente a uma 
qualificação da força de trabalho feminina, 
mas a uma especialização que destina as 
mulheres das camadas intermediárias às 
ocupações subalternas, mal remuneradas 
e sem perspectivas de promoção.”

em cima de um panorama das relações 
dadas pelo gênero com a cidade. Essa 
relação se dá pela apropriação do 
homem sobre os espaços, entendendo 
que o sistema patriarcal reproduz um 
discurso embasado em teorias de poder e 
dominação sobre as decisões tomadas no 
desenvolver da sociedade. Isso reflete em 
um cenário de posse e de divisão sexista 
do trabalho, além de controlar o espaço 
de vivência da figura feminina por uma 
visão excludente e misógina. Enquanto 
o homem²  tem a liberdade de escolher 
o mais alto patamar social, inferioriza a 
mulher criando uma imagem negativa 
sobre a autenticidade feminina, indicando 
segundo Saffioti (2015), até que ponto a 
inferiorização social da mulher decorre de 
uma necessidade estrutural do sistema 
capitalista de produção ou da mera 
persistência cultural, na qual a mulher 
representava um ser submisso.

Ao interpretamos a cidade como um 
espaço de relações parciais voltando o 
olhar para as classes, percebe-se que o 
modo dominante em que a figura masculina 
é colocada diante a sociedade prevalece 

O aparecimento do capitalismo se dá, 
pois, em condições extremamente 
adversas à mulher. No processo 
de individualização inaugurado 
pelo modo de produção capitalista 
ela contraria uma desvantagem 
social de dupla dimensão: no nível 
superestrutural, era tradicional uma 
subvalorização das capacidades 
femininas traduzidas em termos 
de mitos justificadores da 
supremacia masculina e, portanto, 
da ordem social que a gerara; 
no plano estrutural, à media 
que se desenvolviam as forças 
produtivas, a mulher vinha sendo 
progressivamente marginalizada 
das funções produtivas, ou seja, 
perifericamente situada no sistema 
de produção”

Foi então quando as divisões 
espaciais do público e do privado 
foram cada vez mais claramente 
associadas às esferas consideradas 
“naturais” de cada um dos sexos, 
construídas sobre a base da ideia 
da superioridade, da dominação 
masculina e da responsabilidade 
feminina para a esfera doméstica.

SAFFIOTI (2013, pp 65-66)

(MOLLER-OKIN, 2000 apud 
MONNET, 2013, p 221)

a cidade

2 Heleieth Saffioti explica em seu livro Gênero, 
Patriarcado e Violência que na ordem patriarcal de 
gênero, além do privilégio do homem de responder pela 
associação ao seu gênero masculino, “o branco encontra 
sua segunda vantagem. Caso seja rico, encontra sua 
terceira vantagem, o que mostra que o poder é macho, 
branco e, de preferência, heterossexual”. (SAFFIOTI, 
1997 apud SAFFIOTI, 2015, p 33).



_ figura 07 “o trabalho de 
uma mulher nunca acaba” 
[red women’s workshop]
fonte: números
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a cidade

As janelas – reais ou metafóricas 
– são o espaço por meio do qual 
o feminino, como modelo cultural 
e hierárquico, acessa o exterior: 
a mulher vive o exterior através 
das experiências do homem da 
casa, observa a rua da janela e 
da televisão; a mulher vive uma 
realidade mediada e vivida por 
outros, uma realidade que não lhe 
cabe.

MONTANER; MUXÍ (2011, p 
198)

Entendemos que a construção das 
relações sociais na sociedade se dá de 
formas desiguais, uma vez que as mulheres 
possuem vivências e percepções da cidade 
que divergem do homem. Pois, a sociedade 
patriarcal molda desde a educação primária 
a forma que cada gênero imposto deve 
se caracterizar e se relacionar perante 
a sociedade, além de distinguir suas 
funções trabalhistas, relacionando a força 
de trabalho da mulher que “ora se põe no 
mercado como mercadoria a ser trocada, 
ora se põe no lar enquanto mero valor de 
uso” (SAFFIOTI: 2013, p. 96). 

Isso faz com que se naturalize e crie 
expectativas em cima de um discurso que 
retrata a mulher em uma realidade privada, 
onde coloca o peso de sua validação em cima 
da instituição do casamento heterossexual 
para que seja dependente do homem 
e ao mesmo tempo realize o papel de 
submissa e serva das vontades do macho. 
Segundo Vianna (2014) essa hierarquização 
torna o trabalho doméstico feminino 
completamente invisibilizado em relação ao 
trabalho produtivo, pois é o que gera renda 
a família, enquanto, pela lógica do capital, o 
trabalho reprodutivo não cria nem agrega 
valor, inferiorizando e tendo o produtivo 
como único valorizado socialmente. Além 
disso, cria-se um cenário de contradições 
ao dizer que a mulher é chefe do lar, pois ao 
observar a prática, nem mesmo ali ela é vista 
como protagonista e sim como coadjuvante 
do único espaço que supostamente lhe é 
concedido, dado que a figura masculina 
está ali para ser o mediador.

O termo “público” tem pesos diferentes 
para o homem e para mulher, uma vez que 
o espaço público é de domínio masculino e 
a mulher enquanto submissa é associada 
ao espaço (propriedade) privada. Quando 
essa ordem se inverte percebemos 
uma troca de simbologia e significados, 
enquanto “mulher pública” soa de forma 
pejorativa, o “homem público” simboliza 
poder e autenticidade. Ademais, não 
podemos ignorar e precisamos considerar 
a realidade em que as mulheres alcançaram 
e alcançam sim cargos trabalhistas extra 
àqueles que são esperados pela sociedade 
e que ocupam espaços que vão contra aos 
ideais patriarcais, porém, é necessário que 
haja um entendimento sobre a exploração 
das jornadas de trabalho, das condições 
que elas são colocadas e da desigualdade 
salarial que esses processos acarretam. 
“As desvantagens sociais que gozavam 
os elementos do sexo feminino permitiam 
à sociedade capitalista em formação 
arrancar das mulheres o máximo de mais-
valia absoluta, através da intensificação 
do trabalho e de salários mais baixos que 
dos homens” (SAFFIOTI: 2013, p. 67).

A presença e a capacidade feminina são 
subestimadas diante o desenvolvimento 
das sociedades, como se fosse um destino 
social justificado pelo sexo, entendendo 
que segundo Saffioti (2013, p. 97) 
“qualquer hierarquização das funções 
femininas nas sociedades capitalistas 
reforça cada vez mais as dificuldades da 
integração da mulher na sociedade”. Esse 
cenário acarreta a exclusão das mulheres 
da vida comum e das decisões mediante 
a construção do espaço urbano. A figura 
feminina se torna alheia a esses espaços 
e reforça as ideologias dominantes de 
gênero e o sentimento da mulher de não 
pertencimento, enquanto o progresso em 
paralelo da construção de acessos mais 
democráticos a esses espaços se torna a 
idealização de uma sociedade igualitária.  

a cidade

_ figura 08 corpos privados
fonte: rafaela vasconcelos



_ figura 09 “o capitalismo 
também depende do 
trabalho doméstico” [red 
women’s workshop]
fonte: domestic-labor
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fonte: acervo da autora
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O ato de insurgir se configura em um ato 
de rebeldia pelas mulheres, em busca 
de garantir seus direitos em paralelo 
aos ideais do feminismo. Transborda 
do plano ideológico e teórico e atinge 
a forma espacial de onde se vive, como 
as lutas de classe, contra a formação 
de favelas, contra o alto custo de vida, 
pelos direitos da mulher, pela defesa 
da infância, por infraestrutura básica e 
por creches centralizaram as práticas 
e pautas feministas. Isso demonstra a 
materialidade da desigualdade de gênero 
e sua intrínseca relação com a cidade 
(MEDEIROS, MONTEIRO, NASCIUTTI, 
2017, p 11). 

Os ideais feministas, e tudo aquilo 
que representam para a sociedade 
e o espaço urbano, se manifestam 
como um movimento que objetiva uma 
construção social mais igualitária e 
justa, sem diferenças políticas, jurídicas, 
socioespaciais e trabalhistas. O feminismo 
acredita que enquanto seres humanos, 
independentemente dos nossos fatores 
biológicos temos direitos a espaço e voz.

Mas, é importante salientar que dentro 
do próprio movimento feminista existem 
vertentes de lutas, o feminismo branco e 
negro, uma vez que as mulheres negras 
atravessaram e atravessam cenários 
de opressões diferentes das mulheres 
brancas, o que refletiu no decorrer da 
história em lutas e rebeliões³ grande 
parte das vezes paralelas.

[onde esta a mulher na cidade?]

insurgências

Ao entender que o desenvolvimento 
da sociedade se embasa na ideologia 
patriarcal, onde a figura masculina desfruta 
de poder e dominação diante das relações 
com a mulher, a qual se encontra em um 
cenário de submissão e invisibilidade. É 
imprescindível relacionar as insurgências 
que o corpo feminino vem delineando no 
decorrer da construção social. E afinal, no 
que se figura essa insurgência? 

Ao buscar sua definição e significado o 
termo insurgir remete à ação ou efeito 
de insurgir ou de se insurgir; rebelião. 
No desenvolvimento dessa pesquisa, o 
termo insurgência é considerado como a 
palavra-chave para se entender e reforçar 
o encaminhamento das lutas das mulheres 
no decorrer dos séculos, e não obstante, 
das suas manifestações de resistência 
ainda nos dias atuais, entendendo que 
a insurgência das mulheres perpassa os 
mais diversos tipos de camadas sociais, 
econômicas e de gênero. A figura da 
mulher encara em seu cotidiano relações 
de disputas hierárquicas em meio a um 
conflito de poder, onde o corpo feminino 
busca seu espaço e vive em uma constante 
luta por sua validação. Assim como um ato 
de rebeldia, que grande parte das vezes é 
mistificado e tem sua imagem distorcida e 
associada a aspectos negativos, a partir do 
momento que contraria o patriarcado. 

As mulheres que responderam a 
isso, subvertendo seu papel social 
de gênero, ocupando a esfera 
pública, foram, muitas vezes, 
punidas pela sociedade e pela 
história, em um esforço social de 
coerção e de reenquadramento 
da mulher a sua identidade 
“tradicional”. A fixação e 
imobilização da conotação 
simbólica do que é “ser mulher” 
e do que é o “feminino” limitou 
historicamente a participação 
da mulher nos movimentos 
sociais e a invisibilizou enquanto 

MEDEIROS, MONTEIRO, 
NASCIUTTI (2017, p 12)

agente político. Os movimentos 
sociais sempre foram espaços 
potentes de resistência que 
redimensionaram, muitas vezes, o 
papel socialmente construído para 
a mulher e subverteram o lugar do 
“feminino” na política. 

GONZAGA (2011, p 24-25)

3 “Se as mulheres negras sustentavam o terrível 
fardo da igualdade em meio à opressão, se gozavam 
de igualdade com seus companheiros no ambiente 
doméstico, por outro lado elas também afirmavam sua 
igualdade de modo combativo, desafiando a desumana 
instituição da escravidão. Resistiam ao assédio 
sexual dos homens brancos, defendiam sua família e 
participavam de paralisações e rebeliões” (DAVIS, 2016, 
p 31)

insurgências

Assim, é necessário ter em vista os 
processos históricos que acarretam o 
feminismo, suas lutas e conquistas, uma 
vez que, o patriarcado é comandado por 
grandes instituições de poder dentro 
das cidades, mantidos por suas próprias 
ideologias e o pensamento sexista se 
encontra enraizado nas relações sociais.

Durante anos a luta por espaços mais 
horizontais e inclusivos vem sendo 
construída por mulheres e seus ideais 
feministas. O que implica também nas 
questões dos processos da construção 
das cidades, que resultava e ainda 
resulta, em uma baixa representatividade 
feminina nos espaços de participações 
e decisões políticas e de planejamentos, 
e da sua apropriação ao espaço público. 
Gonzaga (2011) cita que as mulheres 
nunca tiverem o mesmo acesso à cidade 
como os homens, e que há menos de 80 
anos as mulheres começaram a ter seus 
direitos em usufruir das ruas da cidade 
sem estarem acompanhadas, e ainda sim 
em espaços delimitados pelas normas 
patriarcais. 

Esses processos de resistência feminina 

O sistema patriarcal/machista é 
mantido por uma ideologia. E que 
foi construído com o resultado 
da vitória dos homens sobre as 
mulheres, que lutaram, resistiram e 
resistem a esta dominação. E digo eu 
que eles estabeleceram um conjunto 
de representações de como as 
mulheres devem comportar-se 
encurralando-as no espaço privado 
e reproduzindo o tratamento dado 
deste espaço nos espaços públicos, 
proprietários de seus corpos. E hoje, 
ainda, convive-se com a ideia de que 
o homem representa a humanidade. 
A teoria feminista questiona este 
valor que invisibilizou as mulheres e 
sua produção. 

e de enfretamentos políticos sociais 
ainda são recentes e recorrentes no 
desenvolvimento das sociedades, os 
processos se trata da pretensão de 
abolir os privilégios masculinos, e que são 
marcados por momentos históricos que 
impulsionaram e deram maior espaço a voz 
feminina, como, por exemplo, o movimento 
sufragista (SAFFIOTI, 2013). O movimento 
surge em meados do século XIX, o qual 
objetivava a garantia do direito de voto 
à mulher, sendo comandado por líderes 
feministas de países diversos e passando 
por situações de repressões de Estado 
diante dos poderes supremos patriarcais. 
No caso do Brasil, o movimento alcançou 
seu objetivo do direito ao voto feminino 
apenas em 1934, e, além disso, a inserção 
da figura feminina na política se deu em 
1934, com a primeira deputada e em 1979, 
a primeira senadora eleita, além disso, é 
de extrema importância citar, também, 
a primeira presidenta eleita no país em 
2010. 

A mulher goza, atualmente, na 
maioria dos países ocidentais, de 
todos os direitos legais conferidos 
aos homens, exceção feita de alguns 
referentes à sociedade conjugal. A 
consecução dos direitos políticos 
não levou o feminismo à inércia. [...] 
na realidade, contudo, continuou a 
lutar, objetivando a eliminação da 
incapacidade civil da mulher casada, 
a ampliação das oportunidades 
de educação feminina idêntica 
à masculina, a expansão das 
possibilidades efetivas de emprego 
remunerado da força de trabalho da 
mulher, a proteção a maternidade e 
à infância. 

SAFFIOTI (2013, p 189)



_ figura 10 manifestação dia 
internacional da mulher [2017]
fonte: el país

_ figura 11 manifestação 8M na av. 
paulista [2019]
fonte: paulo guereta
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insurgências

Esse contexto político, urbano e social 
revela para quem se dá o acesso político e 
como o espaço urbano vem se construindo, 
de forma não inclusiva, sem levar em 
consideração as reais necessidades. Com 
uma constante presença das camadas mais 
privilegiadas da sociedade nas tomadas de 
decisões que se dá por homens cis gênero 
heterossexuais brancos da classe média 
alta. Gonzaga (2011) aponta que por mais 
que atualmente já exista o levantamento 
de questões e discussões acerca dessa 
temática estruturante da inclusão por 
uma pequena parcela participativa, o 
planejamento urbano, como por exemplo 
os planos diretores, não condizem com a 
realidade das cidades e sua diversidade 
de classes, gêneros, cores, faixas etárias, 
orientações sexuais e deficiências físicas, 
pois, grande parte deles são um conjunto 
de representações ideológicas que geram 
um conflito com a realidade vigente. 

O reflexo desse contexto sociocultural se 
dá diretamente na forma que os espaços 
urbanos se moldam, pois não levam em 
consideração as reais necessidades 
das mulheres dada às funções sociais 
atribuídas dentro do sistema binário, ao 
levar em consideração de que homens e 
mulheres vivenciam o espaço de formas 
divergentes. 

O espaço público de lazer e convivência, 
mesmo quando é considerado de qualidade, 
não garante a efetiva inclusão dos gêneros 
por meios dos diversos tipos de usuários. 
Uma vez que estamos inseridos em uma 
sociedade validada pela hierarquia das 
relações de poderes e da classe dominante, 
ou seja, torna-se necessário uma análise 
mais abrangente. Deve ser levado em 
consideração que a relação da mulher com 
o espaço público vem se consolidando no 
passar dos anos e das lutas, ao ganhar 
maior voz e direitos a ocupações de cargos 
trabalhistas que não estejam interligadas 
necessariamente as funções do âmbito do 
lar. GONZAGA (2011, p 174-175)

[...] a mulher, como principal 
administradora do cotidiano da 
família, vive em eterna corrida contra 
o relógio, tentando combinar e 
conciliar o emprego com os afazeres 
domésticos, com o horário da escola 
das crianças, com as contas a pagar, 
com o doente da família que ela tem 
de levar ao médico e de quem tem 
de cuidar etc. Seu direito de usufruir 
a cidade enquanto cidadã está 
diretamente ligado e condicionado 
a seu papel social. 

_ figura 12 sufragistas protestando 
pelo direito ao voto [“votos para as 
mulheres”]
fonte: autor desconhecido _ figura 13 duas mulheres 

encorajando o voto, 1970 [“votar é 
o poder do povo” | “vote, baby, vote”]
fonte: good black news

Ainda assim, as mulheres carregam 
consigo além da responsabilidade 
produtiva, também, a reprodutiva, que 
vai muito além do ambiente doméstico, 
tendo sua extensão no espaço 
público. Isso reflete em experiências 
de sobrecarga do cotidiano, de dupla 
jornadas de trabalho, onde muitas vezes 
essas demandas são invisibilizadas 
pela naturalização do que é “papel 
da mulher” e não sendo reconhecido 
como produção de trabalho. Além do 
fator de acessos e direito de ir e vir 
que são comprometidos e agravados 
pelas problemáticas de infraestrutura 
espacial como em relação ao acesso 
a mobilidade, transportes públicos, ou 
seja, os déficits configurados pelos 
planejamentos das cidades. 

(CALIÓ, 1992, p 2 apud 
GONZAGA, 2011, p 174)

insurgências

Os desafios que estruturam a relação 
da mulher com o espaço urbano, seja 
ele público ou privado, para além 
das questões de infraestruturas 
de locomoção, escalas, uso do solo, 
visibilidade, inclui também as sensações 
de vulnerabilidade que esses ambientes 
proporcionam e as consequências de 
restrições e de afastamento. Essas 
problemáticas são ocasionadas 
pela falta de soluções urbanas que 
garantam maior representatividade e 

A cidade, produto de cada 
sociedade e suas contradições, 
reproduz espacialmente a situação 
de discriminação social vivida 
pelas mulheres, pois nela a divisão 
do espaço e do tempo expressa 
as mesmas divisões existentes 
na sociedade. E a maneira pela 
qual a cidade é estruturada 
afeta diretamente o tempo das 
mulheres: o importante fator da 
definição dos locais de moradia, 
dos equipamentos, do trabalho é o 
que determina seus trajetos, e se 
eles serão desgastantes ou gerarão 
contatos enriquecedores com a 
paisagem urbana. 

autonomia, o que reflete diretamente 
nas dinâmicas de uso da cidade pelas 
mulheres. Isso inclui algumas questões 
como, moradia, acesso a mobilidade 
e transporte público e como se dá a 
sistematização dos trajetos cotidianos 
feito por mulher. Assim, evidencia uma 
urgência em planejar e ressignificar 
esses espaços, de modo a proporcionar 
ambientes mais seguros e acolhedores 
para as camadas mais vulneráveis, 
sobretudo as mulheres.



_ figura 14 movimento panteras 
negras [1969]
fonte: pirkle jones e ruth-marion 
baruch

_ figura 15 marcha em nova york, 
1970 [mulheres do mundo, unam-
se] 
fonte: unwomen



fonte: acervo da autora

O ESPACO URBANO SOB A 
PERSPECTIVA DE GÊNERO
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o espaco urbano sob a perspectiva de gênero

A necessidade do levantamento de questões 
acerca do que precisa ser repensado ao 
construir cidades mais inclusivas e não 
sexistas torna-se cada vez mais urgente. 
Além da ressignificação do planejamento 
de seus espaços, que em grande maioria 
se caracterizam pela dominação e 
coordenação da figura masculina, que 
reforça uma relação de medo e desconforto 
por parte das mulheres ao usufruir dos 
espaços urbanos.

Ao despertar questionamentos para uma 
melhor compreensão desses fatores e no 
que influencia o que tange uma cidade mais 
democrática, onde a mulher é incorporada 
nas tomadas de decisões e soluções de 
políticas públicas urbanas, é tido como base 
alguns estudos e análises de diretrizes 
projetuais do coletivo de mulheres Punt-6, 
coordenado pela arquiteta e urbanista Zaida 
Muxí. O coletivo é composto por arquitetas, 
sociólogas e planejadoras urbanas, com o 
objetivo de tornar as cidades mais inclusivas 
e participativas, por meio de processos 
metodológicos próprios, com a realização 
de oficinas, elaboração de guias, ensino e 
pesquisas, consultorias de planejamento 
urbano, auditorias, entre outros projetos e 
ações. 

Uma das elaborações do coletivo foi o 
manual “Espacios para la vida cotidiana 
- Auditoría de Calidad Urbana con 
perspectiva de Género”⁴ , que consiste 
em uma ferramenta de avaliação urbana 
com um recorte nas questões de gênero, 
como forma de analisar os espaços e suas 
gestões, tal qual seus aspectos sociais, 
físicos e funcionais. Considerando que 
o manual foi desenvolvido a partir da 
realidade de sua cidade natal, Barcelona – 
Espanha, e que coexistem diferentes tipos 
de realidades socioespaciais. Assim, é válido 
ressaltar que a escolha em se utilizar dos 
conceitos aplicados no manual do coletivo 

PUNT-6 (2014, p 7,
tradução nossa)

4 Espaços para a vida cotidiana – Análise 
da qualidade urbana com perspectiva de gênero 
(tradução nossa)

O manual foi projetado para as 
administrações locais aplicarem-
se na escala temporal e espacial 
da vizinhança, uma vez que se 
concentra e se aprofunda em um 
determinado ambiente próximo 
onde pessoas específicas vivem. 
Essa área de análise permite que 
o manual seja uma ferramenta 
aplicável em diferentes tipos de 
realidades socioespaciais, sejam 
elas de uma cidade formal ou 
informal, tecidos compactos ou 
dispersos e diferentes contextos 
sócio-políticos. 

[como isso se rebate do espaco?]

Punt-6 se faz como referência e que 
será rebatido e adaptado ao cenário 
socioespacial do objeto de estudo dessa 
pesquisa. O coletivo Punt-6 utiliza uma 
metodologia qualitativa e quantitativa 
para fim de entender se o espaço 
urbano, em suas diferentes escalas, 
atende de forma funcional e inclusiva 
as necessidades cotidianas de seus 
usuários em suas diversidades. Assim, 
a elaboração do manual do Punt-6 foi 
levada em consideração para as seguintes 
finalidades:  

_ figura 16 manual 
“espacios para la 
vida cotidiana” 
coletivo punt-6

o espaco urbano sob a perspectiva de gênero

PUNT-6 (2014, p 
15, tradução nossa)

O processo metodológico apresentado 
no manual (PUNT-6, 2014) se divide em 
três etapas: o diagnóstico participativo 
para a obtenção de dados qualitativos 
para avaliação, incluindo a análise de 
experiências como o reconhecimento 
local, observação, dinâmicas participativas 
e entrevistas; a avaliação do espaço 
urbano, que sistematiza indicadores de 
tipologias do espaço urbano embasados 
em qualidades urbanas, e a avaliação da 
gestão urbana, que são indicadores que 
avaliam a transversalidade da temática 
do gênero dentro dos processos 
governamentais da gestão urbana 
(PUNT-6, 2014).

De acordo com as premissas explanadas 
no manual (PUNT-6, 2014), compreende-
se que a imposição de funções sociais e 
seus papéis de responsabilidades tem 
um peso direto na relação com o espaço 
urbano e suas estruturações, reforçando 
que diante do sistema econômico 
capitalista, em que a sociedade está 
inserida, e suas demandas sociais, a 
perspectiva de gênero necessita de uma 
maior visibilidade na redefinição dos 
planejamentos urbanos. 

Segundo Punt-6 (2014), o planejamento 
urbano é de fundamental importância na 
vida das pessoas, pois é a disciplina que 
determina a configuração dos espaços 
que constituem o suporte físico dos usos 
sociais. Assim, o movimento e uso desses 
espaços públicos e privados se dão pelas 
tarefas cotidianas, que se diversificam 
a depender das experiências individuais 
e coletivas das pessoas, o gênero, faixa 
etária, renda, diversidade funcional, 
entre outros. As tarefas cotidianas e 
as experiências urbanas equivalem ao 
conjunto de atividades que objetivam 
satisfazer as necessidades usuais de 
cada indivíduo. 

Essa diferença se reflete 
diretamente no uso do espaço. se 
uma pessoa se cuida sozinha, seus 
movimentos serão mais simples e 
mais lineares, pois ele só terá que 
cobrir suas necessidades indo 
sozinho. Uma pessoa que também 
é responsável por cuidar de outras 
pessoas realizará movimentos 
poligonais e mais complexos, 
vinculando, por exemplo, ir e vir da 
loja com outras atividades, como 
acompanhar pessoas dependentes. 

Conforme o manual (PUNT-6, 2014), 
as atividades das pessoas nas cidades 
se segmentam em escalas funcionais 
que se entrelaçam no decorrer de suas 
realizações, são elas: produtiva, que se 
caracteriza pela produção de bens e 
serviços, ou seja, atividades remuneradas; 
reprodutiva, atividade não remunerada, 
atrelada aos cuidados de dependentes 
e de realizações domésticas, como 
nutrição, vestimenta e saúde; própria, 
englobando ações pessoais, de intelecto, 
como esporte, vida social, ócio e tempo 
livre; política, que conta com processos 
de fundamentações e conservação da 
comunidade, participação social, cultural 
e política. 

Cada escala pontuada carrega consigo 
pesos e atribuições diferentes para 
cada um que a realiza. Ou seja, o grau de 
complexidade de resolução de tarefas e 
problemas do cotidiano entre homens 
e mulheres se divergem, uma vez que, 
como explanado em tópicos anteriores, 
a atribuição da função reprodutiva recai 
para a mulher. 
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Diante as distribuições de tarefas e suas 
relações de locomoção e distâncias, no 
manual (PUNT-6, 2014) é discorrido sobre 
o funcionamento da estruturação da malha 
urbana, a qual se dá pela conectividade de 
pontos de tipologias espaciais de usos em 
diferentes escalas. As quais são divididas 
conforme o manual do PUNT-6 (2014):

• o bairro e rede cotidiana: se subdivide 
em três escalas: a da vizinhança espaço 
onde se encontra as imediações, distâncias 
acessíveis (entre 250 – 300 metros); o 
bairro, onde se encontra a maioria das 
tarefas cotidianas, espaços de relação, 
comércios, equipamentos cotidianos, 
transporte público, com um raio de alcance 
de aproximadamente 10 minutos a pé, 
sendo um trajeto sem dificuldades; “supra 
bairro”, onde se encontra as demais tarefas 
que foge da escala do bairro, um raio de 20 
minutos a pé podendo recorrer aos meios 
de transporte público.
• os espaços de relação: realização de 
atividades, como espaços de lazer, jogos, 
onde se promove a diversidade, o encontro 
e a convivência em comunidade. 
• equipamentos: suporte para a vida 
cotidiana, sendo espaços de referência, 
de trocas e convivência, socialização, 
caracterizando-se por espaços poli 
funcionais, como, por exemplo, órgãos 
públicos, centros de saúde, creches, centros 
sociais, entre outros. 

Permeando essas escalas de tipologias 
espaciais, o coletivo apresenta alguns 
pontos para seguir com a análise 
qualitativa desse espaço, os quais compõe 
as características e experiências urbanas 
e servem como parâmetros avaliativos 
de seus aspectos sociais, políticos e 
de planejamento urbano. Este sistema 
de indicadores reúne características 
particulares que o complementam com 
outros sistemas de indicadores urbanos 
utilizados, uma vez que analisa em detalhes 
as qualidades espaciais da experiência de 

vida diária das pessoas. (PUNT-6, 2014, p 
41), são eles:

• proximidade: localização próxima 
e acessível, em relação a espaço e 
tempo, garantindo um menor tempo 
de deslocamento, com uma boa 
conectividade para pedestres, espaços 
de lazer e equipamentos cotidianos de 
qualidade, como paradas de ônibus, 
comércios e serviços. Além disso, inclui 
também a diversificação de uso do solo 
e a efetivação das atividades cotidianas 

o espaco urbano sob a perspectiva de gênero

bairro e rede cotidiana

espaços de relação

equipamento  cotidiano

o espaco urbano sob a perspectiva de gênero

dentro da esfera pessoal, produtiva, 
reprodutiva e comunitária. 
• diversidade: se dá pela promoção da 
mistura social, física e funcional, abarcando 
as diversidades e proporcionando espaços 
mais democráticos, com a variação de 
pessoas, atividades e usos, com inclusão 
de gênero, sexo, díade, origem, cultura.
• autonomia: garantia de espaços 
planejados de forma que seu desenho 
urbano transmita maior sensação de 
segurança as usuárias e usuários, sem 
restrições e com acessibilidade universal, 
o que inclui pessoas com diversidade 
funcional, ou necessidades em tarefas 
cotidianas como transporte de carrinhos 
de bebê ou de compras, cuidadores e 
pessoas que necessitam de cuidados, 
entre outros.  
• vitalidade: espaços e fachadas ativas 
com a presença contínua de usuários, 
onde se promove densidade e diversidade 
de atividades, no usos de ruas e praças 
e outros espaços públicos/privados, em 
contraponto a monofuncionalidade dos 
bairros e a falta de relação da escala do 
pedestre com seu entorno, como edifícios 
vazios, muros altos, terrenos baldios.  
• representatividade: maior 
reconhecimento e visibilidade simbólica, 
valorizando a memória, o patrimônio 
social e cultural da cidade. Além disso, 
o fortalecimento da equidade em 
participações e decisões urbanas, indo de 
encontro a problemática da invisibilização 
das mulheres em processos participativos 
de planejamento. 

Diante do que foi apresentado, para esta 
pesquisa serão levados em consideração 
os parâmetros avaliativos do manual do 
coletivo punt-6 e suas diretrizes acerca 
de um espaço urbano mais acessível as 
mulheres, incluso suas escalas e seus 
indicadores urbanos. Essas questões 
avaliativas serão aplicadas no processo 
metodológico de análise e desenvolvimento 
da área de intervenção projetual urbana 
desse trabalho. 

o que é 
urbanismo 
feminista?

[coletivo punt-6]
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referências projetuais

Para a realização de futuras propostas 
projetuais é de extrema importância 
analisar referências que seguem uma 
lógica semelhante aos objetivos traçados, 
frisando que os estudos de caso que serão 
apresentados a seguir foram escolhidos 
como forma de pontuar soluções relevantes 
e adaptáveis a temática abordada na 
pesquisa. Assim, as análises se destrincham 
em três eixos: soluções arquitetônicas 
e urbanas relacionadas a inclusão de 
gênero, onde iremos analisar projetos 
implementados em Viena, cidade pioneira e 
referência de projetos de inclusão de gênero, 
os complexos habitacionais de Frauen-
Werk-Stadt I, II e III e as requalificações 
urbanas “Gender-Sensitive Park Design”. 
O segundo eixo engloba programas de 
intervenções nos centros urbanos e seus 
espaços públicos, analisando o projeto 
Centro Aberto da cidade de São Paulo. 
E, por último, o terceiro eixo contempla 
intervenções artísticas e urbanas, como 
forma de crítica e com o objetivo de gerar 
reflexões acerca do assunto exposto, se 
utilizando como exemplo o coletivo ativista 
feminista de arte Guerrilla Girls.

A cidade de Viena, capital da Áustria, pode 
ser considerada referência e pioneira nas 
questões de políticas públicas de inserção 
de gênero no desenvolvimento da cidade, 
pois suas discussões são pautadas em 
diretrizes igualitárias e inclusivas dentro 
do planejamento urbano na elaboração de 
guias e relatórios governamentais, para um 
melhor entendimento e exposição das reais 
necessidades e interesses de cada tipo de 
usuário. 

Diante desse contexto, no ano de 1992 foi 
fundado a “Oficina das Mulheres” (Women’s 

[_]

[A EXPERIÊNCIA EM VIENA: UMA 
CIDADE PARA TODAS E TODOS]

Office), tendo como precursora a 
arquiteta e planejadora urbana Eva Kail, 
a qual elaborou um concurso aprovado 
pelo conselho da cidade denominado de 
“Frauen Werk Stadt Model Project” ou 
“Mulheres da Cidade do Trabalho”, o qual 
segundo Eva Kail a ideia se concretizou 
mediante uma exposição em 1991, “Quem 
pertence ao espaço público – a vida 
cotidiana das mulheres na cidade” (Who 
does public space belong to – women’s 
everyday life in the city) que pela primeira 
vez abordou a temática sobre gênero no 
planejamento urbano (CORADIN, 2014). 

É válido ressaltar que em 1998 foi 
fundado o Departamento de Gênero 
(planejamento e construção – voltado 
para os requisitos da vida diária e as 
necessidades específicas da mulher), com 
três mulheres planejadoras coordenando: 
Eva Kail, Claudia Prinz-Brandenburg e 
Elisabeth Irschik, e em 2009 foi nomeada 
a primeira diretora geral de urbanismo 
de Viena, reafirmando as propostas 
de uma sociedade mais igualitária, 
onde os cargos e as participações são 
equilibradas, visando o alinhamento de 
projetos urbanos como nos eixos de 
mobilidade, habitação, lazer, renda, entre 
outros (KAIL, 2011).

_ figura 17 fotografia da 
exposição “Quem pertence 
ao espaço público – a vida 
cotidiana das mulheres na 
cidade” em 1991.
fonte: (KAIL, 2011). 
Modificada pela autora.

referências projetuais

Em 1993 foi realizado um concurso com 
o objetivo de trazer novas propostas 
de moradia pensada nas questões de 
gênero, a fim de facilitar e deixar mais 
prático o trabalho doméstico e familiar, 
uma vez que segundo Kail (2011, p 121) 
“a habitação e o ambiente habitacional 
são tradicionalmente vistos como um 
“reino feminino”. No entanto, como 
os homens, que têm uma experiência 
diferente, geralmente planejam projetos 
habitacionais, os padrões de vida cotidiana 
das mulheres e as demandas relacionadas 
são frequentemente incompatíveis com 
as soluções propostas”.

Assim, como resultado do concurso temos 
a construção do primeiro projeto modelo 
habitacional e urbano com inserção de 
gênero o Frauen-Werk Stadt I (1993 – 
1997), proposta da arquiteta Franziska 
Ullmann com projetos complementares: 
um plano paisagístico pensado por Maria 
Auböck, e três projetos arquitetônicos 
de edifícios individuais elaborados por 
Gisela Podreka, Elsa Prochazka e Liselotte 
Peretti.  As premissas para a escolha do 
projeto vencedor se deram pelos detalhes 
e a sensibilidade das soluções projetuais 
que atendessem a demanda da vida 
cotidiana das mulheres, conceituando-se 
em cima de um espaço que garantisse uma 
conexão com seu entorno entre espaços 
livres, moradia e mobilidade, tendo suas 
entradas conectadas gerando maior 
movimento interno/externo (CORADIN, 
2014).  

O projeto conta com 357 habitações, 
em uma área total de 43 mil metros 
quadrados, e se divide em zonas comerciais, 
educacionais, de lazer e segurança, 
localizando-se em suas proximidades uma 
delegacia, uma creche, paradas de ônibus, 
sendo justificado pela arquiteta:

[FRAUEN-WERK-STADT I]

_ figura 18 fachada do Frauen-Werk-Stadt 
I.
fonte: (Acervo de Margarete Schütt 
Lihotzky). Modificada pela autora.

_ figura 19 vista interna do Frauen-Werk-
Stadt I.
fonte: National Post. Modificado pela autora.

_ figura 20 implantação e 
programa Frauen-Werk-Stadt I.
fonte: (CORADIN, 2014)
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Além disso, foram criados espaços livres 
internos que são restringidos ao uso do 
pedestre, permitindo que se usufruam 
com segurança, projetado por um eixo de 
atividades, onde é promovido o encontro 
dos usuários, caracterizando-se por um 
uso misto, indo além da função residencial, 
como, também, o funcionamento de espaços 
coletivos que promovam a comunidade local, 
e abranja os mais diversos tipos de usuários 
e suas necessidades, como, por exemplo, 
crianças, adolescentes e idosos. Ademais, 

Em relação a tipologia das habitações, 
suas fachadas foram pensadas em um 
jogo de alternância, o que gera movimento 
e dinamicidade, “desta maneira, evita-
se que uma fachada seja noturna 
e outra diurna, situação reforçada 
com a colocação das cozinhas ora ao 
interior e ora ao exterior, voltadas à rua” 
(ULLMANN, 2010 apud CORADIN, 2014, 
p 3). A planta baixa dos apartamentos 
foi pensada nas diferentes formações 
de famílias e suas reais necessidades, 
assim, fugindo do pensamento da 
habitação tradicional, foram propostos 
apartamentos que variam de um a 
quatro quatros, e os mesmos podem ser 

foi aplicado o conceito baseado em Jane 
Jacobs (2014), em seu livro “Morte e Vida 
das Grandes Cidades” a qual defende 
a importância do termo “social eyes” 
traduzido como “olhos da rua”, que são 
espaços que você consegue ver e ser 
visto, aumentando assim a sensação de 
segurança dos usuários. Assim, é refletido 
na conectividade e na concentração de 
movimento das pessoas dos espaços 
propostos do projeto em análise, como, 
por exemplo, os eixos laterais foram 
espaços feitos para atividades de 
crianças menores e possibilita que os 
pais consigam supervisionar seus filhos 
com segurança através de suas janelas 
(CORADIN, 2014).

_ figura 21 vista interna do Frauen-
Werk-Stadt I.
fonte: CityLab. Modificada pela autora. 

_ figura 23 esquema das fachadas 
ativas do Frauen-Werk-Stadt I.
fonte: Un Dia Una Arquitecta. 
Modificada pela autora. 

(ULLMANN, 2010 apud 
CORADIN, 2014, p 2) 

Pela manhã as mães saem para ir ao 
trabalho, normalmente em direção 
ao transporte público, e passam pela 
creche para deixar os filhos. Assim, 
a localização da creche facilita a 
organização da vida cotidiana por 
encontrar-se no caminho das mães.

_ figura 22 vista eixos laterais do 
Frauen-Werk-Stadt I.
fonte: Medium. Modificada pela autora. 
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_ figura 24 plantas baixas das tipologias 
habitacionais do Frauen-Werk-Stadt I.
fonte: (CORADIN, 2014) 

utilizados como outras funções, o que 
permite uma maior flexibilidade dos usos. 
Além disso, no térreo e nos halls foram 
projetadas despensas, ou como a própria 
arquiteta nomeia “espaços de guardar”, 
justificados pela necessidade frequente 
de guardar carrinhos de bebê, carrinho de 
compras, bicicletas, entre outros objetos 
utilizados no cotidiano, mas que possuem 
dimensões incompatíveis em relação 
ausência de espaços internos suficientes 
nos apartamentos (CORADIN, 2014).

Em 2004, foi construído a segunda 
tipologia habitacional de Frauen-Werk-
Stadt, também participante de um 
concurso realizado pelo Departamento de 
Gênero de Viena, tendo como autoras do 
projeto as arquitetas Claudia König-Larch 
e Chistine Zwingl, as quais pensaram em 
um espaço voltado na convivência a partir 
de redes sociais entre vizinhos, termo 
nomeado de “Multiganeration Housing”. 
O projeto foi pensado para famílias com 
crianças pequenas, mas principalmente 
para a tipologia de habitação assistida e 
orientada para a comunidade de pessoas 
idosas, a fim de consolidar laços com a 
vizinhança (CORADIN, 2014).

[FRAUEN-WERK-STADT II]

_ figura 25 fachada Frauen-Werk-Stadt 
II.
fonte: Acervo de Chistine Zwingl. 
Modificado pela autora.

O complexo habitacional está localizado 
em uma área da cidade servida com 
uma boa infraestrutura básica e de fácil 
acesso aos modais de transporte público. 
Em relação ao terreno da implantação 
as arquitetas tiraram partido do desnível 
presente, locando os acessos e volumes 
de usos comuns, como lavanderia coletiva, 
e os “espaços de guardar”, assim como no 
FWS I, para guardar bicicleta, carrinhos de 
bebê, carrinho de compras, entre outros 
(CORADIN, 2014). Ao contrário do FWS I, 
esse projeto conta com uma menor escala, 
contabilizando 144 unidades habitacionais 
em 15 mil metros quadrados de área total, 
e com um caráter mais reservado para os 
moradores uma vez que os acessos entre 
as áreas internas e externas não são tão 
convidativas como no exemplo anterior 
(DAMYANOVIC; REINWALD; WEIKMANN, 
2013). 

_ figura 26 pátio interno Frauen-Werk-Stadt II.
fonte: Acervo de Chistine Zwingl. Modificado 
pela autora.
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O terceiro e último projeto do Frauen-
Werk-Stadt foi idealizado em 2003 pela 
associação de mulheres denominado 
“[ro*sa]”. A associação tem como objetivo 
garantir maior autonomia as mulheres 
em comunidades dirigidas por e para elas, 
sendo um dos seus lemas: “contrato nas 
mãos das mulheres”.  

A ação foi coordenada pela arquiteta 
Sabine Pollak, onde realizou atividades 
participativas para entender quais as reais 
necessidades e desejos das mulheres em 
relação ao espaço que se vive, ou seja, 
o conceito e o partido arquitetônico 
foram embasados nos ideais coletivos de 
mulheres, indo desde a escolha do terreno 
até a concepção de espaços e atividades 
necessárias do cotidiano. A finalização da 
obra se deu em 2009, e conta com um 
total de 44 apartamentos, que dentro 
de um acordo administrativo metade 
deles seriam entregues as mulheres da 
associação e a outra metade seguiria 
os padrões normais de distribuição 
habitacional da cidade (CORADIN, 2014). 

Dentro das soluções arquitetônicas, foi 
priorizado a conexão e a permeabilidade 
dos blocos, interferindo positivamente na 
iluminação e ventilação natural, garantindo 
espaços mais salubres e vivos. Além disso, 
é importante salientar que as instalações 
são diferenciadas pois elas abrangem 
uma maior diversidade de uso de acordo a 
necessidade de cada faixa etária, indo de 
espaços infantis até espaços para pessoas 
idosas, como, por exemplo, a implementação 
de mobiliários que circundam por todo o 
complexo que permitem usos múltiplos como 
tomar sol, se reunir para uma conversa, ou 
apenas supervisionar seus filhos brincando 
(CORADIN, 2014).

_ figura 27 vista interna do Frauen-
Werk-Stadt I.
fonte: CityLab. Modificada pela autora. 

_ figura 28 espaços livres de Frauen-Werk-
Stadt II.
fonte: Urbanize Hub. Modificada pela autora. 

_ figura 29 ilustração de Sabine Pollak.
fonte: Acervo de FrauenWohnProjekt [ro*sa], 
2003. Modificado pela autora. 

[FRAUEN-WERK-STADT III]

referências projetuais

O edifício está localizado em uma zona 
tranquila da cidade, onde é possível 
encontrar infraestrutura básica, serviços 
e equipamentos relevantes, como escolas, 
creches, parques e espaços para prática 
de esportes, piscina pública, centro 
comercial e fácil acesso ao transporte 
público. Além disso, o conceito do projeto 
é embasado na vida em comunidade, 
onde a cooperação entre a vizinhança é 
estimulada por meio do estabelecimento 
de áreas comuns, como lavanderia, hortas 
e uma oficina comunitária, com espaços 
flexíveis e de integração (CORADIN, 2014).

Dentro do planejamento urbano da 
cidade de Viena há um outro eixo, também 
encontrado no manual governamental 
“Gender Mainstreaming in Urban Planning 
and Urban Development”, que contempla 
as questões de gênero. Relacionado a 
intervenções urbanísticas em parques e 
praças públicas, o “Projeto Parque Sensível 
ao Gênero” objetiva organizar e equipar 
os espaços públicos proporcionando 
um maior e mais democrático acesso ao 
público feminino, gerando áreas livres 
equilibradas e seguras, considerando as 
diferenças de gênero e faixas etárias. 

[GENDER-SENSITIVE PARK 
DESIGN]

_ figura 30 vista interna de Frauen-Werk-
Stadt III. 
fonte: Acervo de Pez Hedjuk. Modificado pela 
autora. 

O projeto realizou estudos e análises 
com base em dados socioeconômicos e 
concluiu que a forma como crianças e 
adolescentes do sexo feminino lidam e se 
relacionam com praças e parques diverge 
consideravelmente do sexo masculino. 

Observou-se, no estudo, que a maioria dos 
equipamentos tendem a favorecer crianças 
e adolescentes do sexo masculino, o que 
acaba limitando a vivência de meninas e 
causa sensações de desconforto que 
são refletidas no afastamento e repulsa 
desses locais (KAIL, 2011).  

Assim, dentro do plano estratégico da 
cidade de Viena realizou-se um edital 
em 1999, onde foram delimitados seis 
parques pilotos para um concurso de 
ideias de intervenções urbanas buscando 
uma integração da perspectiva de gênero 
no planejamento urbano, dois deles 
participante de um concurso com estúdios 
paisagísticos chefiados por mulheres e os 
outros quatro tomaram rumos por outras 
formas de participação (KAIL, 2011). 

Um dos casos de projetos pilotos foi o 
parque Einsiedler, localizado no distrito de 
Viena, o parque considerado uma “sala de 
estar central do distrito” pois as habitações 
possuem suas dimensões reduzidas, então 
os moradores tendem a buscar espaços 
livres em suas proximidades.  

Dessa forma, o estudo e a elaboração 
projetual foram aplicados mediante 
oficinas participativas em um tempo de 
um ano, chegando em resultados como 
a carência de equipamentos atrativos e 
úteis, se deparando com elementos não 
convidativos como grades “enjauladas”, 
vegetações densas, pouca iluminação, 
espaços monofuncionais, como, por 
exemplo, uma quadra que contempla 
apenas jogos de futebol, entre outros 
(KAIL, 2011).
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Diante disso, a solução proposta escolhida 
foi pelo estúdio de planejamento paisagístico 
Tillia, onde foi implementado intervenções 
práticas e rápidas como plataformas, jogos 
interativos e novos mobiliários, como redes 
nas principais vias pedestrianizadas, mesas 
e bancos nos playgrounds para possíveis 
mães e possíveis irmãs mais velhas irem 
observar a pessoa na qual é responsável e 
ao mesmo tempo permite que interaja com 
terceiros, isso sendo pensado como forma 
de garantir um melhor aproveitamento dos 
espaços, além de induzir a sensação de 
segurança ao permitir que esses espaços 
estejam ocupados e os usuários consigam 
observar o seu entorno de maneira 
permeável. 

Ademais, onde antes se encontrava uma 
quadra toda gradeada voltada apenas para 
a função de jogos futebolísticos no qual 
seu uso era quase que exclusivamente para 
meninos, projetou-se um espaço multiuso 
onde é possível realizar atividades variadas, 
além disso, foi construído uma plataforma 
central onde divide uma grande área livre 
do parque projetada para permanência 
e observação, onde cita Sidorova (2017) 
”depois de um tempo, tornou-se um 
verdadeiro centro, onde as meninas 
começaram a tocar música, dançar e todo 
tipo de atividades informais e espontâneas 
emergiram, diz Claudia. Finalmente tivemos 
meninas no parque!”.

_ figura 31 quadra de esportes – 
parque einsiedler
fonte: Acervo de Zdenka Lammelova.
Modificada pela autora. 

_ figura 32 elementos de atração – parque 
einsiedler
fonte: Acervo de Zdenka Lammelova. 
Modificado pela autora. 

_ figura 33 plataforma central – parque 
einsiedler
fonte: Acervo de Zdenka Lammelova. 
Modificado pela autora. 

_ figura 34 mesas e cadeiras integradas ao 
playground – parque einsiedler
fonte: Acervo de Zdenka Lammelova. 
Modificado pela autora. 
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_ figura 35 painel interativo de pesquisa.
fonte: SÃO PAULO, 2015. Modificado pela autora.

O projeto Centro Aberto iniciado em 
2013 pelo escritório Metro em conjunto 
com a Prefeitura de São Paulo, abrange 
propostas de intervenções urbanas no 
Centro de São Paulo. Foi implementado 
em duas localidades da cidade paulista, 
no Largo Paissandu e Avenida São 
João, e no Largo São Francisco e Praça 
Ouvidor Pacheco e Silva. O projeto visava 
uma articulação de políticas públicas 
como forma de reurbanizar e reativar 
esses espaços através da proposta de 
novos desenhos e usos. Foi proposto a 
transformação dos equipamentos e os 
visuais preexistentes para promover uma 
maior ocupação dos espaços públicos e 
diversificar seus usos, como em praças 
e avenidas. O projeto se caracteriza 
por proporcionar aos usuários espaços 
provisórios como experimentações 
e vivências das transformações de 
planejamentos urbanos permanentes 
(SÃO PAULO, 2015). 

[CENTRO ABERTO: SÀO PAULO]

A realização do projeto contou com 
experiências piloto que se caracterizam 
por uma metodologia que envolve o 
processo participativo da comunidade, 
com diálogos, entrevistas e workshops 
antes e durante a intervenção por uma 
perspectiva do usuário e da cidade. Essa 
metodologia foi considerada para um 
melhor entendimento e levantamento de 
dados sobre a realidade vigente e suas 
possíveis problemáticas e potencialidades, 
analisados de forma qualitativa e 
quantitativa.  

No decorrer do processo a equipe do 
projeto pôde perceber a importância de 
uma gestão de manutenção, operação 
e conservação como garantia da 
qualidade de uso e a conservação dos 
equipamentos, como zeladoria, monitoria, 
entre outros. Foi criado um catálogo de 
elementos e equipamentos relevantes 
para serem aplicados nos espaços 
públicos, denominada de “caixa de 
ferramentas”, como forma de organizar 
de maneira prática e didática para os 
possíveis usos nas futuras estratégias 
de ação, agrupados por tipologias como 
bancos, vasos e balizadores; sinalização, 
iluminação e arte pública; atividades 
cotidianas; instalações e serviços públicos 
(SÃO PAULO, 2015).

SÃO PAULO (2015)

O  centro é o espaço de 
representação de toda a sociedade, 
o que o faz ser um lugar de 
celebração e de conflitos. Sendo 
assim, pensar e agir sobre a 
transformação da área central de 
São Paulo exige enfrentar o campo 
de projeto como um campo de 
negociação de conflitos, em que 
a coexistência pacífica seja não 
apenas possível, mas, sobretudo, 
desejável, promovendo a celebração. 

_ figura 36 participação popular
fonte: SÃO PAULO, 2015. 
Modificado pela autora.
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Uma das soluções traçadas e aplicadas 
foi a instalação de equipamentos 
que proporcionaram um espaço mais 
agradável e convidativo aos pedestres e 
passageiros, contando com a instalação 
de mobiliários que promovessem áreas 
para sentar, descansar, como bancos, 
equipamentos de sombra, comidas 
de rua, refletindo em experiências de 
mobilidade mais agradáveis por meio do 
uso de elementos atrativos e lúdicos, o 
que interferiu diretamente na sensação 
de diminuição tempo de espera dos 
transportes públicos, pois gerou uma 
área de lazer com usos diversificados 
(SÃO PAULO, 2015).
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As ações estratégicas do projeto são 
destrinchadas em três eixos: proteção e 
priorização do pedestre e ciclistas, onde 
objetiva melhoras nos fluxos, acessibilidade 
e segurança desses usuários; suporte à 
permanência nos espaços públicos, como 
forma de proporcionar áreas livres mais 
agradáveis e ir de encontro com o uso 
restrito de passagem, para um melhor 
aproveitamento dos espaços públicos 
e promover o convívio e a sensação de 
pertencimento entre os usuários, criando 
espaços de encontro, lazer e descanso; 
novos usos e atividades, propondo ações 
de caráter comercial (comidas de rua, 
floriculturas, entre outros) cultural (cinema 
ao ar livre, artistas de rua) e de atividades 
físicas (esportes e brincadeiras) (SÃO 
PAULO, 2015).

O caso analisado será o do Largo Paissandu 
e Avenida São João, realizado em 2014 o 
projeto objetiva a melhoria dos acessos e a 
permanência do local. A área da intervenção 
se localizava em um ponto de confluência 
do transporte público o que garante 
circulação em seu entorno, apesar de que 
por se caracterizar pela intensa circulação 
de ônibus interfere diretamente no acesso 
à praça e reflete em um isolamento dos 
espaços internos. 

_ figura 37 elementos da “caixa de 
ferramentas”.
fonte: SÃO PAULO, 2015.

_ figura 38  planta de localização da intervenção 
do largo paissandu e da av. são joão.
fonte: SÃO PAULO, 2015.

_ figura 39  intervenção no Largo Paissandu.
fonte: SÃO PAULO, 2015.
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Outra solução foi a implementação 
de elementos que garantissem uma 
maior segurança do fluxo de pedestres, 
localizada em pontos estratégicos em 
cruzamentos entre o Largo Paissandu e a 
Avenida São João. Pinturas de sinalizações 
mais horizontais foram aplicadas, como 
a criação de novas faixas de pedestres 
e extensão das preexistentes, faixas 
em cruzamentos o que reduz o tempo 
de travessia e aumenta a segurança do 
pedestre. Além do uso de balizadores, 
paraciclos, instalação do sistema de 
bicicletas compartilhadas, mobiliários 
nas paradas de ônibus, entre outros. 
É importante destacar, também, que o 
projeto previu uma melhor iluminação 
pública nos espaços, de modo a permitir 
um uso noturno de forma segura e 
confortável. Proporcionou também áreas 
infantis com mobiliários lúdicos, e incluiu 
programações de ações culturais como 
forma de favorecer uma ocupação mais 
ativa desses espaços livres. 

SÃO PAULO (2015)

A experiência da metodologia 
realizada nesse trabalho provou, 
mais do que qualquer outra lição, 
a urgente necessidade de se 
promover debates e estabelecer 
ações coletivas na construção dos 
instrumentos que irão qualificar os 
espaços públicos da área central. 
Espaços que deverão estar aptos 
a receber as mais diferentes 
manifestações, usos ou vontades 
que cada cidadão tem ao se utilizar 
de nossa cidade. 

_ figura 40  travessia das avenidas Ipiranga e São João.
fonte: SÃO PAULO, 2015.

_ figura 42 antes e depois zona de priorização 
de pedestres como extensão da praça Morada 
São João fonte: SÃO PAULO, 2015.

_ figura 41 intervenção no Largo 
Paissandu.São João 
fonte: SÃO PAULO, 2015.
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Guerrilla Girls é um coletivo ativista feminista 
formado por artistas anônimas que se 
utilizam de nomes de artistas mulheres que 
já faleceram como homenagem, como por 
exemplo Frida Kahlo O coletivo tem como 
princípio protestar contra a discriminação e 
a falta de inclusão de gênero e raça dentro 
do mundo das artes, o que reflete as relações 
patriarcais, sexistas e racistas dentro 
da sociedade, uma vez que a arte acaba 
traduzindo e transparecendo a realidade 
da cultura e da política. O surgimento do 
coletivo se em 1984 quando as artistas se 
depararam com o fato de que no Museu 
de Arte Moderna de Nova York das 170 
exposições apenas 13, ou seja, menos que 
10% da exposição eram assinadas por 
artistas mulheres. Em resposta a essa 
situação realizaram manifestações como 
forma de reivindicar os direitos por espaços 
horizontais no mundo das artes entre 
homens e mulheres (HANSON, 2015). 

[GUERRILA GIRLS]

_ figura 43  marcha pró escolha em Washigton – DC.
fonte: Acervo Guerrilla Girls.

_ figura 44  aplicação de pôsteres (lambes) nas ruas.
fonte: Acervo Guerrilla Girls.

_ figura 45  intervenções 
urbanas – aplicação de 
pôsteres (lambes) nas ruas.
fonte: Acervo Guerrilla Girls.

O coletivo se desenvolve em cima de 
um ativismo feminista que interseciona 
as artes. As Guerrilla Girls produzem 
elementos gráficos como pôsteres, 
adesivos, livros e peças publicitárias 
para aplicações nos espaços públicos 
e em exposições, se utilizando de uma 
abordagem sarcástica e irônica. Segundo 
Hanson (2015) o coletivo se apropria de 
um modo exagerado nos discursos que 
visa satirizar a retórica das instituições 
de arte, a fim de evidenciar os problemas 
sociais. Além disso, essa ideia se reflete 
na escolha do nome do coletivo, que 
faz uso da palavra “garota”, usado 
propositalmente se associa à uma ideia 
de imaturidade ou inexperiência. Tendo 
isso como forma de comunicar, provocar 
e de atingir o maior público possível, por 
meio de reflexões sociais por meio de 
imagens, colagens e dados numéricos 
levantados (HANSON, 2015).
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RECONHECIMENTO



Uma vez estava saindo da Igreja do Rosario, em 
um dia de semana por volta das dez da manha, 
e um morador de rua estava se masturbando e 
olhando fixamente para mim, mesmo com muita 
gente na rua, ninguem parecia nota-lo. Desviei 
o percurso por medo Uma vez estava saindo da 
Igreja do Rosario, em um dia de semana por 
volta das dez da manha, e um morador de rua 
estava se masturbando e olhando fixamente para 
mim, mesmo com muita gente na rua, ninguem 
parecia nota-lo. Desviei o percurso por medo
Uma vez estava saindo da Igreja do Rosario, 
medomedomedomedomedomedomedomedomedomedomed
fonte: acervo da autora

O CENTRO
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A expansão da maioria das metrópoles 
brasileiras está vinculada ao 
desenvolvimento de suas áreas centrais, 
como é o caso do Centro de Fortaleza, onde 
na década de 40 a população mais abastada 
se concentrava, passando a se caracterizar 
por uma área que abrangia diversas 
atividades urbanas, como instituições 
administrativas, religiosas e culturais. A 
dinamização econômica favoreceu o núcleo 
central como espaço de comércio e serviços. 
(FREITAS, 2019). 

Entretanto, no decorrer do desenvolvimento 
das atividades de comércio, comunicação e 
transporte, houve um estímulo da expansão 
da cidade em virtude do crescimento 
econômico, tendo esse processo marcado 
por questões de migrações da população 
advinda do interior com propósito de 
alcançar melhores condições de vida, a qual 
encontrou precárias condições de trabalho 
e moradia. Sem acesso à habitação digna, 
essa população terminou por ocupar 
áreas impróprias, como faixas ao longo de 
córregos e rios (INSTITUTO PÓLIS, 2009).

Em meados da década de 70, Fortaleza 
se firma como uma metrópole regional, 
exercendo importante papel econômico e 
social sobre os municípios limítrofes à sua 
área urbanizada (INSTITUTO PÓLIS, 2009). 
Refletindo diretamente em um processo 
de esvaziamento do Centro, uma vez que 
surgem novas centralidades e proporciona-
se acessos de transporte facilitados diante 
o desenvolvimento de novas infraestruturas 
espaciais. 

Assim, foi  gerada uma  dispersão 
populacional para outras localidades, os 
segmentos de maior poder aquisitivo se 
deslocaram especialmente para os bairros 
do seu setor leste, tais como Aldeota e 
Meireles, mas também houve mudanças 
para os bairros periféricos e adjacentes à 

[trajeto]

área central (LIMA, SOARES, 2011). Ou 
seja, isso acarretou um espraiamento 
dessas áreas centrais, voltando os olhares 
para outros bairros que se consolidaram 
em uma melhor e mais moderna 
infraestrutura, se supervalorizando 
diante, principalmente, da classe média 
alta, o que gerou também uma segregação 
social espacial da metrópole, uma vez que 
as classes de renda inferior procuraram 
nas franjas urbanas soluções de moradia 
(ANDRADE, 2013).

(SANTOS, 2002 apud 
FERNANDES, 2004)

Ao longo do seu processo, a 
cidade, organismo vivo, impõe 
solidariamente valores funcionais, 
mercantis e simbólicos às suas 
diversas frações. Novos lugares são 
chamados a novas funções, velhos 
lugares se renovam inteiramente 
ou parcialmente, sendo arrasados 
ou conversando relíquias. A cada 
momento histórico, cada pedaço 
da cidade evolui diferentemente, 
o centro histórico sendo, por sua 
persistência como lugar central, 
o espaço por excelência das 
mudanças contínuas e às vezes 
brutais de valor. Às práxis individuais 
revelam a impossibilidade para 
alguns de ficar na terra valorizada, 
a incapacidade para outros de 
sair dos lugares desvalorizados. 
Nesse contexto se inscrevem as 
migrações de conforto, os bairros 
buliçosos, sendo desertados pelas 
camadas mais prósperas. 

_ figura 46   centro de fortaleza (ce), 
década de 50.
fonte: Tibor Jablonsky.

o centro

_ mapa 01  evolução da 
malha urbana de Fortaleza.
dados: fortaleza, 2040
fonte:  elaborado pela autora
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O bairro foi ocupado pelas camadas 
mais populares o que consolidou em um 
cenário de efervescência espacial, tomada 
pelo comércio informal e ambulantes. 
O que gerou uma degradação de seus 
espaços e moldou uma imagem negativa, 
dificultando o acesso a investimentos de 
infraestruturas, comprometendo além do 
valor histórico das áreas centrais, a sua 
economia local. Uma vez que os espaços se 
tornam obsoletos, tendo em visto que esse 
processo de distanciamento, no entanto, 
é desinteressante, pois essas áreas já 
possuem infraestrutura, que passa a ser 
subutilizada, além de apresentarem uma 
localização privilegiada (ANDRADE, 2013). 

FERNANDES (2004, 
pp 87 - 88)

Ao consolidar-se como espaço 
das trocas das camadas mais 
pobres da população, reduzem-
se as possibilidades quanto à 
demanda por qualidade espacial. 
[...] a condição de sobrevivência 
dos negócios na área central 
passa a ser a de torná-los cada vez 
mais acessíveis à grande massa 
empobrecida. Alimenta-se, assim, 
o ciclo vicioso de segregação e 
degradação socioespacial, com 
ênfase para o declínio absoluto das 
condições ambientais e sanitárias. 

_ figura 47  rua conde d’Eu, 
década de 50.
fonte: Tibor Jablonsky.

_ figura 48  praça do ferreira e a rua 
floriano peixoto, década de 50.
fonte: Tibor Jablonsky.

[contexto urbano]

A área de recorte definida para o estudo 
presente, situa-se na porção Norte do 
município de Fortaleza, tendo como limites 
oficiais segundo a Prefeitura Municipal de 
Fortaleza: a Norte, a linha férrea, o Oceano 
Atlântico e a Avenida Monsenhor Tabosa; 
a Sul, a Rua Antônio Pompeu; a Leste, a 
Rua João Cordeiro; e a Oeste, a Rua Padre 
Ibiapina que se prolonga pela Avenida 
Filomeno Gomes. Dentro da delimitação 
do polígono, o bairro compreende uma 
área total de 489 hectares (IPLANFOR, 
2020), e constitui a regional SERCEFOR 
(Secretaria Regional Centro - Prefeitura 
de Fortaleza), enquanto faz divisa com 
os bairros: Moura Brasil, Jacarecanga 
e Farias Brito (SER I); Praia de Iracema, 
Meireles, Aldeota e Joaquim Távora (SER 
II); Benfica e José Bonifácio (SER IV).

O polígono do bairro abrange duas 
demarcações: o Centro Expandido e o 
Centro Histórico, o qual corresponde a 
área definida pelos bulevares no Plano 
Herbster de 1875 que se situa hoje 
entre a Monsenhor Tabosa (Norte), a 
Avenida Duque de Caxias (Sul), Avenida 
Dom Manuel (Leste) e a Avenida 
Imperador (Oeste), delimitação a qual 
concentra e está vinculada a maioria dos 
equipamentos culturais patrimoniais, 
além dos estabelecimentos comerciais e 
de serviços (ANDRADE, 2013).
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_ mapa 03  traçado da malha 
urbana do centro de fortaleza
dados: SEFIN
fonte:  elaborado pela autora

_ mapa 02  localização do 
bairro Centro em Fortaleza
dados: PMF
fonte:  elaborado pela autora



_ mapa 04 limites  gerais do centro
fonte:  elaborado pela autora
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Diante do contexto exposto e dessa 
aceleração agressiva da expansão urbana 
da cidade de Fortaleza, temos como 
consequência no Centro um processo 
contínuo de desvalorização, esvaziamento e 
de perda da sua dinâmica socioeconômica. 
Gerando um afastamento das camadas 
habitacionais, fazendo com que a partir da 
década de 1980, o Centro perdesse 35% de 
sua população. Segundo dados do Censo do 
IBGE em 1980 a região central tinha 38.545 
habitantes, em 1991, passou a ter 30.679 
e, em 2000 baixou para 24.775 habitantes. 
(INSTITUTO PÓLIS, 2009)

Em contrapartida, ao analisar o censo de 
2010, podemos observar um crescimento 
populacional no bairro, contabilizando um 
total de 28.538 habitantes, sendo 15.565 

_ mapa 05  mapa populacional 
de fortaleza
dados: SEFIN / PMF (2015)
fonte:  elaborado pela autora

mulheres e 12.973 homens, com um baixo 
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 
de 0,56. Ao fazer um comparativo, com 
o território municipal de Fortaleza como 
um todo ainda, se enquadra em uma 
área com uma das menores quantidades 
populacionais e de menor renda per 
capita, 962,30 reais (IBGE, 2010). 
Observando que as camadas com maior 
densidade populacional se encontram 
nas bordas da delimitação do polígono, 
enquanto em sua centralidade, dentro 
e nas proximidades do Centro Histórico 
há um maior esvaziamento habitacional. 
Segundo Instituto Pólis (2009) as 
porções norte e oeste são habitadas por 
moradores de menor renda e, ao leste, nos 
limites com Aldeota e Meireles, encontra-
se população de renda média e alta.

_ mapa 06 e 07 mapa densidade gráfica / 
cheios e vazios do centro
dados: IPLANFOR (2018) / SEFIN (2015)
fonte:  elaborado pela autora
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[caracterizacào do bairro]
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Outro fator característico do Centro é a 
consolidação da sua malha urbana edificada 
que podemos observar no mapa de cheios 
e vazios, considerando uma área densa em 
relação a sua área construída. Além disso, há 
uma alta diversidade de oferta de empregos, 
uma vez que segundo Fortaleza (2016) o 
bairro Centro concentra o maior índice de 
empregabilidade, com um total de 119.003 
empregos formais, sem contar com os 
trabalhos informais encontrados, em relação à 
cidade e à Região Metropolitana (FORTALEZA, 
2016).

É importante destacar, também, que segundo 
IBGE (2010), o Centro é, em quase sua 
totalidade, contemplado por abastecimento 
de água (85,9%), coleta de lixo (99,6%), 
energia elétrica (99,9%) e esgotamento 
sanitário (94,8%), ou seja, tornando-se um 
dos bairros da capital mais bem abastecidos 
com infraestrutura urbana de qualidade.

Tomando como base o registro oficial da RAIS 
— Relação Anual de Informações Sociais, do 
Ministério do Trabalho —, apresentado em 
estudo da Prefeitura Municipal de 2004, 
apontou que o Centro responde por 20% 
do total de empregos formais de Fortaleza, 
destacando-se os segmentos de serviços, 
que emprega mais de 60% dos trabalhadores, 
e de comércio varejista, com mais de 30% dos 
empregos (INSTITUTO PÓLIS, 2009). Fazendo 
do bairro um dos maiores polos atrativos 
de viagens, diante da sua oferta comercial 
e educacional, como podemos observar na 
tabela que o Centro aparece como destino 
final três vezes.

É revelado que o resultado desta distribuição 
desigual de população e emprego no 
território da cidade tem um grande 
impacto no deslocamento das pessoas no 
território (FORTALEZA, 2016), além de um 
mal-uso e desperdício de infraestrutura e 
potencialidades, uma vez que essa área viabiliza 
espaços e equipamentos capazes de suprir 
algumas problemáticas urbanas recorrentes 
como déficits habitacionais e acesso.
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_ mapa 08 infraestrutura do centro – domicílios 
atendidos pela rede geral de abastecimento de água.
dados: IBGE 2010
fonte:  elaborado pela autora

_ mapa 09 infraestrutura do centro – 
domicílios atendidos pela coleta de lixo.
dados: IBGE 2010
fonte:  elaborado pela autora

_ mapa 10 infraestrutura do centro – domicílios 
atendidos pela rede geral de esgotamento sanitário.
dados: IBGE 2010
fonte:  elaborado pela autora
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_ mapa 12 atração de viagens de fortaleza
dados: IBGE 2010
fonte:  elaborado pela autora

_ mapa 11 empregabilidade de fortaleza
dados: IBGE 2010
fonte:  elaborado pela autora
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A expansão urbana da cidade de Fortaleza 
está relacionada com o desenvolvimento 
da malha urbana viária e de seus modais de 
transporte, uma vez que permite a conexão 
e acesso entre novas áreas e centralidades. 
De fato, o bairro Centro possui uma 
grande diversidade de rotas em relação ao 
transporte público, como podemos observar 
no mapa de mobilidade. A malha urbana em 
quase sua totalidade é perpassada pelas 
linhas do transporte público e conta com dois 
terminais de ônibus, na Praça da Estação e 
na Praça Coração de Jesus, além disso, está 
locado três estações de metrô da linha Metro 
Sul, Chico da Silva, São Benedito e a José 
de Alencar. Assim, faz com que se torne um 
espaço de fácil acesso, principalmente em 
relação ao comércio e serviços, caracterizado 
pela intensidade dos fluxos viários e da 
capacidade de aglomeração. 

Entretanto, é válido frisar que existem 
conflitos entre os modais nessa área, uma 
vez que a macro acessibilidade que engloba 
os veículos motorizados ainda apresenta 
prioridade nos espaços de circulação. Mesmo 
que o bairro receba, segundo a Secretaria 
Regional, no entorno de 350 mil pedestres 
por dia, os espaços dedicados para a micro 
acessibilidade como as calçadas e as vias 
pedonais ainda são escassas e apresentam 
má qualidade de estrutura e uso, como 
uma disputa de espaços entre pessoas 
circulantes e os vendedores ambulantes. 

Além disso,   é  possível encontrar equipamentos 
do sistema bicicletas compartilhadas, o 
bicicletar,  mas ainda há uma carência de 
espaços para ciclistas, visto que a malha 
ciclo viária do bairro é insuficiente e aparece 
apenas trechos curtos. Encontrados 
basicamente nas pontas limites do bairro, 
ou seja, demonstra um déficit em relação 
a mobilidade não motorizada dos ciclistas, 
o que gera transtornos e inseguranças ao 
circular pelos espaços.

[sistemas viarios e mobilidade]

ANDRADE (2013, p 128)

A área central possui 139.869,17 m² de 
terrenos subutilizados em forma de 
estacionamentos, o que equivale a 40% 
do total de área subutilizada [...] esses 
números indicam que os automóveis 
ditam a mobilidade local. outro fato 
que confirma a sobreposição dos 
interesses dos usuários de automóveis 
aos pedestres é o fato de haver tantas 
vagas para estacionamento em via 
pública, como “zona azul”. O resultado 
de um modelo de mobilidade baseado no 
carro particular é um trânsito caótico 
onde o fluxo de todos os modais de 
transporte fica comprometido. _ figura 49  [intinerário] rua castro e silva

fonte: acervo da autora



eixos viarios

_ mapa 13 eixos viários do centro
dados: SEFIN / PMF
fonte:  elaborado pela autora



mobilidade

_ mapa 14 mobilidade do centro
dados: SEFIN /  PMF
fonte:  elaborado pela autora



_ figura 50  espera [rua dr. joão moreira]
fonte: vitor monteiro

_ figura 51  passagens [rua castro e silva]
fonte: vitor monteiro
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A análise de uso do solo do bairro evidencia 
que a maior predominância de usos 
se dá por estabelecimentos de cunho 
comercial e de serviços principalmente 
na área central. Segundo a plataforma 
Fortaleza em Mapas da PMF, resulta em 
uma área edificada (comércio e serviços) 
de 2.306.047,87 m² o que equivale a 47% 
do total da área edificada do bairro. 
Enquanto nas áreas leste e oeste, no 
perímetro do bairro, encontra-se as 
edificações domiciliares, o que implica na 
monofuncionalidade que caracteriza o 
bairro. 

Isso se dá devido à falta de diversificação 
de funções em turnos diferenciados, 
que esmo em suas edificações do tipo 
mistas, configurando-se na parte térrea 
estabelecimentos comerciais e em 
seus pavimentos superiores algumas 
habitações formais e informais. Na 
maioria das vezes são espaços dedicados 
a escritórios ou simplesmente vazios, 
subutilizados, como veremos mais à 
frente. Assim, levam um esvaziamento 
dos espaços no período da noite e aos 
domingos, ou seja, nos horários não 
comerciais estabelecidos, assim, esses 
fatores acabam implicando em uma área 
que transmite sensações de insegurança 
pela falta de vitalidade. 

O bairro é guarnecido dos mais diversos 
tipos de equipamentos, como postos de 
saúde, hospitais, sistemas de educação, 
sendo 6 escolas que contemplam o ensino 
fundamental e/ou médio e 2 de ensino 
infantil e creche, equipamentos religiosos. 
Além disso, espaços livres de lazer que 
compõe o cenário do Centro, com seus 
pontos de encontro e passagem, como 
a Praça do Ferreira, Praça dos Leões, 
Parque da Criança, entre outros. 

É de extrema importância destacar, que 
uma de suas maiores características 
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[uso e ocupacào do solo]

é o seu alto valor histórico, uma vez 
que compreende em sua malha urbana 
um grande número de bens culturais 
patrimoniais que representam a história 
da cidade, como pontuados no mapa da 
figura 61, de acordo com a Prefeitura 
Municipal de Fortaleza e a SECULTFOR, 
os bens tombados e em processo de 
tombamento, tanto municipal, como 
estadual e federal.

Todavia, ao analisar qualitativamente 
esses espaços é possível perceber que 
há uma insuficiência de manutenção 
e preservação, como mobiliários 
inadequados e/ou desgastados, 
vegetações mal cuidadas, degradação 
de bens históricos, entre outras 
problemáticas, tornando-os obsoletos 
e muitas vezes esquecidos, entendendo 
que é de extrema importância o processo 
de requalificação desses equipamentos 
para promover uma maior dinamização 
de usos no bairro e garantir seu bom 
funcionamento de forma segura e 
agradável.

_ figura 52  comércios ao 
redor da praça do ferreira
fonte: acervo da autora

_ figura 53  comércio informal
fonte: rafaela vasconcelos



uso do solo

_ mapa 15 uso do solo
dados: fortaleza 2040
fonte:  elaborado pela autora



_ figura 54  de quem é a cidade? 
[estátua general antônio tibúrcio de sousa]
fonte: acervo da autora

_ figura 55  espaços livres do centro [praça do 
ferreira —  praça dos leões]
fonte: rafaela vasconcelos



principais equipamentos

_ mapa 16 principais equipamentos
dados: SEUMA; SECULTFOR / PMF
fonte:  elaborado pela autora
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O que seria a questão da função social 
da propriedade? Segundo a Constituição 
Brasileira e o Estatuto da Cidade toda 
propriedade tem o dever de abrigar uma 
função social, ou seja, o imóvel, ou terra, 
precisa garantir que esteja produzindo 
algo, tendo algum uso, seja ele institucional, 
comercial ou residencial, contanto que tenha 
algum reflexo e impacto dentro da sociedade 
(BRASIL, 2001). E ao analisar o cenário 
urbano de Fortaleza podemos apresentar, 
segundo (Soares e Lima, 2011) dados 
recentes apresentados pela Prefeitura 
Municipal de Fortaleza e o Censo IBGE 2010 
indicaram a existência de uma população de 
2.447.409 habitantes e déficit habitacional 
de 77.615 moradias, levando em consideração 
a necessidade de construção de habitações 
e a reestruturação de moradias precárias. 

Ao realizar uma conversão da análise no 
Centro, que apesar de ser um bairro bastante 
consolidado em relação a sua área edificada 
é o segundo maior bairro com domicílios 
vagos do município (INSTITUTO PÓLIS, 
2009), o qual apresenta diversas edificações 
que não estão dentro dos parâmetros do 
cumprimento da sua função social, uma vez 
que se caracterizam por serem subutilizadas 
ou totalmente vazias, ou atendendo funções 
como galpões, depósitos e estacionamentos, 
além, também, da existência de alguns 
poucos terrenos vazios encontrados na 
malha urbana. 

[vazios urbanos]
De maneira geral, a distribuição 
dos vazios urbanos na área central 
dá-se da seguinte forma. No setor 
Leste, próximo à Aldeota, e no Oeste, 
não há tanta incidência de vazios 
ou subutilizados, sendo terrenos de 
pequeno porte que podem ser passíveis 
de ocupação se remembrados com 
lotes vizinhos. No entorno do Riacho 
Pajeú, é onde se concentra os terrenos 
de maior dimensão e grande parte 
dos estacionamentos da área central, 
sendo a maioria não regularizada e uma 
ameaça à área de preservação. No setor 
central, tem-se vazios ou subutilizados 
de menores dimensões, além de 
estacionamentos, porém as edificações 
desocupadas se apresentam de maneira 
significativa. 

ANDRADE (2013)

_ figura 56  edifício subutilizado
fonte: acervo da autora

Isso reafirma os reflexos dos processos 
de esvaziamento no decorrer dos tempos, 
e que como explorado anteriormente 
o Centro possui um alto potencial de 
infraestrutura, empregabilidade e 
usos, o que amplia as possibilidades 
de implementação de projetos de 
reabilitação da área, promovendo um 
reaproveitamento desses espaços 
ociosos para o uso habitacional, 
como previstos nos planos expostos 
anteriormente.

o centro

LIMA, SOARES (2011, p 46) 

Apesar de todas essas 
mudanças, porém, constatamos 
que o Centro de Fortaleza não 
perdeu sua força comercial nem 
o seu potencial habitacional, 
tendo infraestrutura urbana, 
equipamentos sociais, além de 
um contingente significativo 
de imóveis subutilizados ou 
fechados que poderiam ser mais 
bem aproveitados e destinados à 
habitação popular. 

_ figura 58 edifício subutilizado
fonte: acervo da autora

_ figura 57 barreira
fonte: acervo da autora
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Segundo o PDPFOR (FORTALEZA, 2009), 
a poligonal do bairro está inserida em três 
tipos de zoneamentos, primeiramente 
o Macrozoneamento de Ocupação 
Urbana que se caracteriza, segundo a 
LUOS, pelas porções do território com 
uma significativa presença do ambiente 
construído, a partir da diversidade 
das formas de uso e ocupação do solo 
que se destrincha em nove subzonas, 
mas somente três apresentam-se no 
bairro, sendo elas a Zona de Ocupação 
Preferencial I (ZOP I), que é delimitada 
em quase toda a malha do bairro, a Zona 
de Ocupação Preferencial II (ZOP II) 
localizada mais ao sudeste do bairro, e a 
Zona de Orla III (ZO III), que se localiza-se 
mais ao norte próximo à Praia de Iracema. 

ZOP I: Caracteriza-se pela disponibilidade 
de infraestrutura e serviços urbanos e 
pela presença de imóveis não utilizados 
e/ ou subutilizados; destinando-se à 
intensificação e dinamização do uso e 
ocupação do solo. Tendo como alguns 
dos seus objetivos: a ampliação dos 
níveis de adensamento construtivo; 
implementação instrumentos de 
indução do uso e ocupação do solo, 
para o cumprimento da função social 
da propriedade; incentivo à valorização, 
a preservação, a recuperação dos 
imóveis e do patrimônio histórico 
cultural; ampliação da disponibilidade e 
recuperação de equipamentos e espaços 
públicos; elaboração e a implementação 
de planos específicos; integração e a 
regularização urbanística e fundiária das 
HIS;  promoção de programas e projetos 
de HIS e mercado popular.

ZOP II: Caracteriza-se pela disponibilidade 
parcial de infraestrutura e serviços 
urbanos e áreas com disponibilidade 
limitada de adensamento; destinando-
se à intensificação condicionada da 

[condicionantes legais]

ocupação do solo. Alguns de seus objetivos 
contemplam: a intensificação do uso e 
ocupação do solo e a ampliação dos níveis 
de adensamento construtivo; recuperação, 
para a coletividade, a valorização imobiliária 
decorrente de investimentos públicos; 
implementação de instrumentos de 
indução ao uso e ocupação do solo; 
ampliação da disponibilidade e recuperação 
de equipamentos e espaços públicos; 
integração e a regularização urbanística 
e fundiária dos núcleos habitacionais de 
interesse social existentes.

ZO III: Integrado ao trecho III que corresponde 
à Praia de Iracema, caracteriza-se por ser 
uma área contígua à faixa de praia, que 
por suas características de solo, aspectos 
paisagísticos, potencialidades turísticas, 
e sua função na estrutura urbana exige 
parâmetros urbanísticos específicos. 
Enquadrando-se em seus objetivos: 
a inibição, controle e ordenação dos 
processos de transformações e ocupações 
urbanas de modo a evitar inadequações 
urbanísticas e ambientais; implantação ou 
complementação da infraestrutura básica 
apenas nas áreas ocupadas; contenção da 
expansão e a ocupação urbanas. 

Em relação aos sistemas ambientais, o 
bairro compreende uma demarcação da 
Área de Preservação Permanente (APP), 
em projeções em torno dos recursos 
hídricos representados no mapa seguinte, 
que segundo o Código Florestal (Lei nº 
4.771/65) possui funções ambientais de 
preservar os recursos hídricos, a paisagem, 
a estabilidade geológica, a biodiversidade 
e o fluxo gênico de fauna e flora, proteger 
o solo e assegurar o bem-estar das 
populações humanas. 

Além disso, a outra divisão de zonas 
que o bairro está inserido de acordo 
com o PDPFOR 2009, é na Macrozona 
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de Proteção Ambiental, constituída por 
ecossistemas de interesse ambiental, bem 
como por áreas destinadas à proteção, 
preservação, recuperação ambiental e 
ao desenvolvimento de usos e atividades 
sustentáveis (FORTALEZA, 2016), se 
subdividindo em três zonas, mas em relação 
ao bairro estudado, é possível encontrar 
apenas a  Zona de Preservação Ambiental I e 
II (ZPA I e II), que é destinada à preservação 
dos ecossistemas e dos recursos naturais, 
onde a ZPA I se constitui pela faixa de 
preservação permanente dos recursos 
hídricos, delimitando-se no entorno dos 
trechos do Riacho Pajeú e da Lagoa do 
Garrote, e a ZPA II, que se caracteriza pela 
Faixa de Praia, parte da orla marítima de 
Fortaleza.

E, por último, as demarcações das Zonas 
Especiais, que correspondem, segundo o 
PDPFOR 2009, a áreas do território que 
exigem tratamento especial na definição de 
parâmetros reguladores de usos e ocupação 
do solo. As quais se classificam em três, 
Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), 
Zonas Especiais de Dinamização Urbanística 
e Socioeconômica (ZEDUS) e Zonas Especiais 
de Preservação do Patrimônio Paisagístico, 
Histórico, Cultural e Arqueológico (ZEPH).

ZEIS: Essa classificação se subdivide em 
três grupos: ocupação, conjunto e vazios, 
seguindo a ordem numérica de nomenclatura 
respectivamente. No caso do Centro, é 
possível encontrar apenas uma demarcação 
dessa zona, que se localiza no Poço da 
Draga e se caracteriza por ser uma Zona de 
Ocupação (ZEIS I), as quais são compostas 
por assentamentos irregulares com 
ocupação desordenada, em áreas públicas 
ou particulares, constituídos por população 
de baixa renda, precários do ponto de vista 
urbanístico e habitacional, destinados 
à regularização fundiária, urbanística e 
ambiental.

ZEDUS: São porções do território 
destinadas à implantação e/ou 
intensificação de atividades sociais e 
econômicas, com respeito à diversidade 
local, e visando ao atendimento do 
princípio da sustentabilidade, esse grupo 
demarca dois trechos dentro do bairro, 
que se diferenciam pelos seus parâmetros 
urbanísticos construtivos, tendo o trecho 
1 que engloba a parte que se refere ao 
Centro Histórico e o trecho 2 a parte 
mais periférica da poligonal do bairro, 
que segundo a SEUMA, caracterizam-se 
por possuir localização privilegiada, com 
infraestrutura completa e importância 
histórica e arquitetônica, visando a 
revitalização através do estímulo ao uso 
residencial, de lazer, saúde e educação 
além do comércio e serviço.

ZEPH: De fato, o bairro Centro é associado 
pelo seu peso histórico e cultural que 
possui diante a quantidade relevante de 
equipamentos, monumentos e edificações 
que compõe o cenário patrimonial do 
município, assim, a delimitação dessa 
zona se encontra principalmente no 
recorte do Centro Histórico, e, também, 
na área mais ao sul, nos arredores da 
Igreja do Carmo, e abrange uma parcela 
da ZEPH da Jacarecanga que adentra 
o bairro, ao lado Oeste. E, segundo 
a LUOS, são áreas que tem como 
objetivo preservar, valorizar, monitorar e 
proteger o patrimônio histórico, cultural, 
arquitetônico, artístico, arqueológico 
ou paisagístico; incentivar o uso dessas 
áreas com atividades de turismo, lazer, 
cultura, educação, comércio e serviços; 
estimular o reconhecimento; estimular o 
uso público da edificação e seu entorno, 
entre outros.



_ mapa 17 vazios urbanos
dados: MORENO, 2020
fonte:  elaborado pela autora



_ mapa 18 condicionantes legais
dados: PDP de Fortaleza [2009]; 
PLHIS; PMF.
fonte:  elaborado pela autora
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Alguns planos de requalificações do espaço, 
como planejamentos habitacionais e de 
promoção de usos do espaço público já foram 
desenvolvidos para a área em estudo, como, 
por exemplo, o Plano Habitacional Para 
Reabilitação da Área Central de Fortaleza 
(PHRACF), o qual foi baseado no Programa 
de Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais 
produzido pelo Ministério das Cidades, 
tendo início do seu desenvolvimento 
em 2003, mas sua primeira etapa, de 
planejamento, foi introduzida apenas 
em 2007, seguindo para o diagnóstico e 
seu fechamento, a consolidação, no ano 
de 2009, o que se caracterizou por um 
processo complexo e detalhado da análise 
dos espaços que compõe o Centro, dispondo 
da participação de órgãos da prefeitura 
como a HABITAFOR, a contratação de um 
escritório de arquitetura, o Piratininga, 
e, além disso, a participação popular em 
oficinas de territorialização do bairro. 

O plano tem como objetivo fomentar a 
recuperação de áreas urbanas centrais 
com inclusão social e diversidade de 
usos e recuperar o estoque imobiliário 
subutilizado para uso habitacional, 
garantindo a função social da cidade e da 
propriedade como estabelece o Estatuto 
da Cidade (HABITAFOR, 2009). Dentro 
do processo de levantamento de dados 
e análises participativas e técnicas, foi 
possível demarcar três áreas: o Centro 
Histórico, o Centro Expandido e a Área 
de Transição que se localiza entre os dois 
primeiros, considerada a área problemática 
da situação, onde foram levantados alguns 
pontos relevantes como, a existência de 
edifícios subutilizados, falta de segurança e 
degradação do espaço público.

Ao sobrepor os diagnósticos técnicos 

e participativos da população com 
o mapeamento de vazios e edifícios 
subutilizados da malha urbana do bairro, 
foi percebido um contraste, uma vez que 
as áreas de maior potencial se localizavam 
justamente nas áreas de transição, 
cujas problemáticas foram apontadas 
anteriormente, foram traçados três 
setores estratégicos, que segundo 
Andrade (2013):

Setor Estratégico 01, localizado no 
entorno do Riacho Pajeú, as diretrizes 
giram em torno da recuperação e 
preservação do riacho assim como dos 
demais espaços livres e da urbanização 
do Poço da Draga.

Setor Estratégico 02 [no entorno das 
avenidas Tristão Gonçalves e Imperador]: a 
maioria das diretrizes estão relacionadas 
a questões de mobilidade, como a 
regulamentação de estacionamentos e o 
controle do tráfego. Também contempla 
a fiscalização da utilização dos espaços 
públicos pelo comércio informal.

Setor Estratégico 03 [nas proximidades 
do passeio público]: destaca-se por 
apresentar a maior porcentagem de 
edifícios vazios ou subutilizados (45% do 
total edificado). Suas diretrizes também 
estão ligadas à mobilidade urbana, 
importante fator para dar apoio à futura 
população que ocupará esses edifícios 
subutilizados que tenham potencial para 
habitação.

Entretanto, mesmo com um 
desenvolvimento complexo do PHRACF, 
que buscava por meio das diretrizes 
traçadas de habitação, uso e mobilidade/
transporte, um Centro onde todos 

[analise de planos]

_plano habitacional para reabilitacào 
da area central de fortaleza

o centro

_plano secundario para o centro 
de fortaleza — fortaleza 2040

pudessem morar, circular, trabalhar, se 
divertir, consumir, produzir, além das 
suas estruturas obsoletas, vazias ou 
subutilizadas sendo recuperadas para 
usos mistos entre comércio, serviços e 
habitação (HABITAFOR, 2009), não foi 
efetivamente aplicado no decorrer de 11 
anos após sua finalização, o que nos leva 
a questionar quais são as prioridades 
dentro dos órgãos públicos da cidade 
para a não efetivação de projetos 
considerados tão relevantes pensados na 
vida comunitária e na democratização de 
acessos.  

O plano considerado mais recente para 
a área de estudo está inserido dentro 
do planejamento do Fortaleza 2040, 
encontrado no eixo   temático 1   “Uma 
Cidade Conectada, Acessível e Justa” 
que tem como promover diretrizes 
urbanísticas para a forma urbana de 
Fortaleza, a fim de assegurar que toda 
a cidade possa ter acesso aos espaços 
de convivência, trabalho e serviços de 
forma conectada, bem estruturada e 
com equipamentos públicos seguros, 
integradores e bem distribuídos 
(IPLANFOR, 2016). 

Assim, dentro da concepção de uma 
cidade mais compacta, ou seja, densa e 
acessível, onde as habitações estejam 
próximas a espaços livres e de lazer, 
serviços públicos e acesso aos modais 
de transporte, com o intuito de reduzir 
distâncias e deslocamentos, o que implica 
diretamente em uma vida urbana mais 
eficiente e sustentável, além de refletir em 
uma menor dependência do transporte 
motorizado.

O  plano leva em consideração o 
fortalecimento das centralidades, enquanto 
aplicado dentro do recorte do Centro. 
Determina como propósitos o uso misto 
do espaço com prioridade na atividade 
comercial; a incrementação de novas 
estruturas; desestimular o uso do automóvel 
concedendo um maior acesso aos modais de 
transporte público, além dos não motorizados 
como as bicicletas, e, também, os espaços 
pedonais.

É considerada a construção de um centro 
administrativo; ampliação das áreas verdes e 
de convivência; instalação de um bonde que 
percorre a área central; incentivos à moradia, 
em áreas revitalizadas: o Novo Pajeú, 
requalificada com prioridade a unidades 
habitacionais, mas, também, contando com 
edificações de tipologias mistas. Além da 
valorização da paisagem natural, cultura e 
estímulo a inovação tecnológica, e a Nova 
Jacarecanga, com uma reabilitação que 
inclui a instalação de usos mistos, hotéis, 
escritórios, além do apoio sob a produção e 
comercialização de confecção popular.
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Dentro dos processos de desenvolvimento 
das políticas públicas para a cidade de 
Fortaleza, será levado em consideração para 
esse estudo, o levantamento das diretrizes 
projetuais do Fortaleza 2040 e seu eixo 
acerca de políticas públicas voltadas às 
mulheres. O plano revela dados do censo do 
IBGE de 2010, objetivando um comparativo 
entre homens e mulheres. 

Os resultados revelam a desigualdade de 
direitos e acessos entre ambos. Mesmo que 
o número de mulheres seja maior em dados 
populacionais (53,19%) e tenha um maior 
índice de escolaridade (83,76%), ainda 
há discrepâncias diante salários mesmo 
exercendo as mesmas funções, chegando a 
receber 27,1% a menos do que os homens.

Além de estarem em menor número em 
cargos com posição de chefia, grande 
parte das vezes são atreladas a trabalhos 
considerados historicamente femininos, e 
que ainda são um dos mais desvalorizados, 
como na área de educação, saúde, 
serviços sociais, duplas jornadas de 
trabalho (FORTALEZA, 2016). É de extrema 
importância, também, expor que Fortaleza 
está em décimo lugar no ranking de violência 
contra a mulher. Somando, de acordo com 
o OBSERVEM/UECE, um total de 8349 
casos só no ano de 2014, totalizando um 
valor de 696 casos por mês. Ademais, há 
um alto número de chefes de família com 
filhos que não chegaram a cursar o Ensino 
Fundamental, além de compor um cenário 
onde mulheres, jovens e adultas, realizam 
abortos ilegais aumentando as taxas de 
mortalidade (FORTALEZA, 2016).

Assim, no que tange a temática da mulher na 
cidade de Fortaleza, o planejamento urbano 
do Fortaleza 2040 traz propostas que 
vislumbram a superação da desigualdade 
de gênero, buscando por uma estrutura 
governamental mais acessível. Como 

dito anteriormente, foi realizado um 
levantamento quantitativo do cenário do 
município, com porcentagens que revelam 
desigualdade populacional de gênero, 
raça, etnia e no âmbito econômico, além de 
dados de casos de violência e homicídios 
contra a mulher.

O plano se desenvolve em paralelo a 
políticas públicas relacionadas, como 
leis e decretos municipais e federais de 
proteção à mulher. E tem como objetivo 
principal uma visão de futuro que 
contempla “uma Fortaleza mais igualitária 
e justa, que acolhe, defende e respeita 
os espaços de poder e decisão das 
mulheres, garantindo acesso aos direitos 
sociais, políticos, econômicos, culturais e 
ambientas, além de promover assistência 
à saúde da mulher, como, por exemplo, 
na gravidez e no parto, e minimizar as 
incidências de violência contra a mulher” 
(FORTALEZA, 2016). Diante disso, o plano 
traça eixos e objetivos estratégicos para 
aplicação na cidade, sendo eles:

• Articular meios para o 
fortalecimento dos mecanismos de 
prevenção, repressão e punição, 
tornando-os eficazes e rápidos contra os 
casos de violência contra a mulher;
• Garantir a atenção integral à saúde 
da mulher qualificando os serviços de 
saúde e atendimento às especificidades 
de gênero, étnico, raciais, geracionais, de 
orientação sexual e das mulheres com 
deficiência;
• Ampliar os mecanismos de incentivo 
ao empreendedorismo de mulheres;
• Melhorar as condições de acesso 
das mulheres à educação formal;
• Implementar ações que contribuam 
para o empoderamento das mulheres;
• Promover e garantir a formação 
inicial e continuada para profissionais e 
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gestores sobre as questões de gênero, 
raça, etnia, diversidade sexual, respeito 
às pessoas idosas e com deficiência;
• Promover e garantir ações de 
prevenção e enfrentamento a todas as 
formas de violência contra a mulher;
• Fortalecer a participação planejada 
e articulada das mulheres nos espaços 
de poder e decisão, na formulação e 
implementação das políticas públicas e 
no exercício do controle social.

Segundo o documento do Fortaleza 2040, 
o processo decorre para o plano de ação, 
onde são divididos em cinco linhas de 
ações: autonomia, igualdade de gênero no 
mundo do trabalho e cidadania; educação 
inclusiva, não sexista, antirracista, não 
lesbofóbica, e não homofóbica; saúde das 
mulheres, direitos sexuais e reprodutivos; 
participação das mulheres e controle 
social; enfretamento à violência contra à 
mulher. 

Cada linha de ação foi dividida, assim como 
suas metas, prazos, órgãos responsáveis 
e quais processos metodológicos serão 
aplicados. O plano inclui também, a 
realização de oficinas, cursos, palestras, 
levantamento de dados, mapeamento, 
além, também, de determinação de leis, 
entre outros (FORTALEZA, 2016). 

Essa elaboração e a implementação de 
projetos que vislumbram as necessidades 
das mulheres ainda é recente e 
embrionário no cenário de Fortaleza. 
Concluindo que se torna necessário o 
estímulo e cobranças de efetivação sobre 
essas políticas propostas que pendem 
a espaços inclusivos e igualitários. 
É de extrema importância, levar em 
consideração o alinhamento das pautas 
decorridas anteriormente e de políticas 
urbanas que abarquem os eixos de 
habitação, acessos, mobilidades e usos, 

como será explanando no próximo tópico, 
objetivando políticas mais horizontais e 
harmônicas, entendendo que para um bom 
funcionamento do planejamento, suas bases 
e diretrizes precisam conversar entre si, 
ponderando as questões analisadas.
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É de extrema importância entender em 
que posição se encontra a mulher dentro 
do cenário socioeconômico da cidade 
de Fortaleza para ser possível analisar e 
alinhar com o rebatimento dos conceitos 
levantados no referencial teórico acerca do 
posicionamento da mulher na sociedade. De 
fato, há uma tendência de crescimento da 
participação da mulher dentro do mercado 
de trabalho, segundo PED (2011):

Entretanto, a taxa de desemprego para 
as mulheres chefes de família tende a 
ser mais alta, 8,7% (DIEESE, 2016) do que 
para os homens, 7,5% (DIEESE, 2016), 
possivelmente sendo um reflexo das 
obrigações e responsabilidades delegadas 
para cada função social do papel de 
gênero, como no caso a mulher chefe de 
família necessita de maior tempo para 
realizar as tarefas domésticas e de cuidado 
interferindo diretamente na decisão da 
necessidade de abrir mão da sua função 
produtiva assalariada no mercado de 
trabalho. 

Ademais, ao analisar o quantitativo do censo 
do IBGE de 2010 de homens e mulheres 
em atividades relacionadas aos cuidados 
como, por exemplo, serviços domésticos, 
educação, saúde e serviços sociais, o 
número de trabalhadoras é muito mais alto 
do que de trabalhadores, evidenciando mais 
ainda a realidade onde a mulher é associada 
em uma posição de trabalho reprodutivo e/
ou doméstico. 

_o cenario socioeconômico da 
mulher em fortaleza

A participação da mulher na atividade 
econômica ampliou-se nos últimos 
anos num contexto de relativa 
melhora do mercado de trabalho. 
A recuperação do mercado de 
trabalho favoreceu a continuidade do 
aumento da participação feminina, 
bem como ajudou na consolidação de 
sua presença mais plena na atividade 
econômica, o que se manifesta 
na aproximação dos perfis das 
participações masculina e feminina 
nos mercados de trabalho.

Esse dado revela que os cuidados 
com a família e o lar, atribuições 
histórica e socialmente reservadas 
às mulheres, e que refletem na 
sua menor disponibilidade para 
exercer jornada integral de 
trabalho. As limitações impostas 
pelas responsabilidades familiares 
limitam a inserção e dedicação das 
mulheres às atividades produtivas 
desenvolvidas no mercado 
de trabalho, interferindo nas 
possibilidades de investimento e 
crescimento profissional.

PED (2011, p 4)

PED (2011, pp 7 - 8)

E, para além disso, dentro do ramo do 
serviço doméstico há uma disparidade, 
segundo DIEESE (2016), também no 
número de ocupação de cargo de mulheres 
pretas (76,7%) frente a mulheres brancas 
(23,3%), sendo o reflexo de um histórico 
de uma sociedade escravocrata onde a 
mulher preta até os dias atuais é colocada 
em uma posição de inferioridade, dentro 
de uma hierarquia de privilégios de raça e 
cor. E, em relação a jornada de trabalho e 
o tempo cedido para a realização dessas 
tarefas, segundo DIEESE (2016) excede as 
44 horas previstas na lei, onde mulheres 
pretas passam 53 horas (DIEESE, 2016) 
e mulheres brancas 52 horas (DIEESE, 
2016).
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_a violência contra a mulher 
em fortaleza
Nesse estudo torna-se importante 
espacializar e quantificar as questões 
da violência contra a mulher dentro 
do contexto do município de Fortaleza. 
Entretanto, primeiramente é válido 
entender no que se contextualiza e se 
define esse conceito na esfera federal. 
Segundo Convenção de Belém do 
Pará (Convenção Interamericana para 
Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 
Contra a Mulher em 1994) a violência 
contra a mulher é “qualquer ação ou 
conduta, baseada no gênero, que cause 
morte, dano ou sofrimento físico, sexual 
ou psicológico à mulher, tanto no âmbito 
público como no privado”. 

E, além disso, a Convenção reconhece 
também que “é qualquer ação ou 
conduta, baseada no gênero, que cause 
morte, dano ou sofrimento físico, sexual 
ou psicológico à mulher, tanto no âmbito 
público como no privado” e se constitui 
por meio “manifestação das relações de 
poder historicamente desiguais entre 
mulheres e homens”. 

Com base na Convenção citada, em 2006 
foi criada a Lei Maria da Penha, com o 
intuito de “criar mecanismos para coibir 
e prevenir a violência doméstica e familiar 
contra a mulher” e define como violência 
doméstica familiar contra a mulher 
“qualquer ação ou omissão baseada 
no gênero que lhe cause morte, lesão, 
sofrimento físico, sexual ou psicológico 
e dano moral ou patrimonial”. Assim de 
acordo com o artigo da Lei 11.340 (Lei 
Maria da Penha) e o Tribunal de Justiça 
do Estado de Sergipe – Coordenadoria da 
Mulher, a divisão de tipos de violência se 
configura em:

• violência física: entendida como 
qualquer conduta que ofenda sua 
integridade ou saúde corporal. É praticada 

com uso de força física do agressor, que 
machuca a vítima de várias maneiras ou 
ainda com o uso de armas, exemplos: Bater, 
chutar, queimar. cortar e mutilar.

• violência psicológica: entendida como 
qualquer conduta que lhe cause danos 
emocionais e diminuição da autoestima 
ou que lhe prejudique e perturbe o pleno 
desenvolvimento ou que vise degradar ou 
controlar suas ações, comportamentos, 
crenças e decisões, mediante ameaça, 
constrangimento, humilhação, manipulação, 
isolamento, vigilância constante, perseguição 
contumaz, insulto, chantagem, violação de 
sua intimidade, ridicularização, exploração 
e limitação do direito de ir e vir ou qualquer 
outro meio que lhe cause prejuízo à saúde 
psicológica e à autodeterminação. Nesse 
tipo de violência é muito comum a mulher ser 
proibida de trabalhar, estudar, sair de casa, 
ou viajar, falar com amigos ou parentes.

• violência sexual: é caracterizada como 
qualquer conduta que constranja a mulher 
a presenciar, a manter ou a participar de 
relação sexual não desejada; quando a mulher 
é obrigada a se prostituir, a fazer aborto, a 
usar anticoncepcionais contra a sua vontade 
ou quando a mesma sofre assédio sexual, 
mediante intimidação, ameaça, coação ou 
uso da força; que a induza a comercializar ou a 
utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade.

• violência patrimonial: entendida como 
qualquer conduta que configure retenção, 
subtração, destruição parcial ou total de 
seus objetos, instrumentos de trabalho, 
documentos pessoais, bens, valores e 
direitos ou recursos econômicos, incluindo os 
destinados a satisfazer suas necessidades.

• violência moral:  entendida como 
qualquer conduta que configure calúnia, 
difamação ou injúria. 



130

o centro

Em 2019, o instituto IPEA (Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada) realizou um 
levantamento dos municípios brasileiros em 
relação aos índices de violência, concluindo 
que Fortaleza é a capital com a maior taxa 
de homicídios em relação ao ano de 2017, 
com uma variação de aumento relevante 
de +69,5% entres os anos de 2016 – 2017, 
chegando a um valor de 2.145 homicídios. 
Em meio a esse contexto de uma crescente 
violência no território, o Ceará foi um dos 
estados com maior crescimento na taxa 
de homicídio em 2017 (176,9%), ano em 
que se atingiu recorde histórico nesse 
índice. Não apenas aumentou de forma 
acentuada a taxa de homicídio contra 
jovens e adolescentes, mas também contra 
mulheres (IPEA, 2019).

Diante a necessidade de reunir e analisar 
esses números, a Prefeitura Municipal de 
Fortaleza criou em 2020 o Observatório da 
Mulher de Fortaleza, uma plataforma digital 
com o objetivo de garantir e transparecer 
um maior acesso e informação desses 
dados gerais e das tipologias das violências, 
divididas pelos bairros da capital. Com um 
total de 3309 registrados de 1999 até 
2020 em todo o território fortalezense, ao 
comparar o bairro Centro com os demais 
bairros, podemos perceber que se classifica 
entre os bairros com o segundo maior índice 
de violência contra a mulher, com um total 
de 72 casos registrados na margem desses 
anos analisados. Além disso, o Centro 
também aparecesse com maiores números 
de incidências nos mapas de violência 
física, com 20 casos, moral, com 53 casos, 
patrimonial com 17 casos, e psicológica, 
com 60 casos.

_ mapa 19 números de casos registrados de 
violência contra a mulher em fortaleza
dados: observatório da mulher; PMF.
fonte:  elaborado pela autora



_ mapa 20 e 21 números de casos registrados de 
violência física e moral contra a mulher em fortaleza.
dados: observatório da mulher; PMF.
fonte:  elaborado pela autora

_ mapa 22 e 23 números de casos registrados de violência 
patrimonial e psicológica contra a mulher em fortaleza.
dados: observatório da mulher; PMF.
fonte:  elaborado pela autora
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Foi realizada uma análise em outra fonte de 
dados, o OBSERVEM, criado pelo Grupo de 
Pesquisa e ao Programa de Pós Graduação 
da UECE, que se define por um espaço de 
monitoramento das condições de vida da 
mulher cearense e da violência que se abate 
sobre elas. Sendo, assim, possível encontrar 
em seus bancos de dados, alguns números 
que destoam do que é apresentado no 
Observatório da Mulher de Fortaleza da 
PFM. 

Dessa forma, levanta-se o questionamento 
de por qual razão os resultados dos 
dados das plataformas apresentadas 
se incompatibilizam, e o que levaria a 
essa diminuição ou melhor dizendo, a 
invisibilização desses casos. Todavia, ainda 
é possível compreender o cenário atual 
e as urgências mediantes as situações 
expostas dos tipos de violência contra 
a mulher. Assim, viabiliza a discussão de 
parâmetros de combate e diminuição da 
situação presente, como, por exemplo, a 
localização e espacialização dos pontos de 
apoio às mulheres no município de fortaleza, 
como forma de garantir maior acesso de 
segurança às vítimas, para um processo de 
julgamento dos registros das ocorrências. 

E, o Centro apesar de possuir apenas um 
ponto de apoio inserida em sua poligonal, 
há proximidade de acesso, também, nos 
bairros vizinhos como, por exemplo, no 
Benfica e Moura Brasil. O que não anula a 
possibilidade de que se houvesse um maior 
número de equipamentos voltados para 
o atendimento e acolhimento à mulher, 
garantiria uma maior proteção e segurança 
às vítimas.

_ mapa 24 pontos de apoio à mulher
fonte:  elaborado pela autora

De janeiro de 2009 a 
dezembro de 2012, foram 
registrados 29.660 casos 
de violência contra a mulher 
em Fortaleza, de modo que, 
ano a ano, tais números 
sofreram declínio. Durante 
o primeiro ano da coleta de 
dados realizada foram 9.113 
registros, seguidos de 7.659 
em 2010, 6.776 em 2011 
e, por fim, 6.112 casos no 
último ano de 2012.

OBSERVEM



_ figura 59 manifestação 8 de março — 
centro [fortaleza - ceará, 2019]
fonte: acervo da autora

_ figura 60 manifestação 8 de março — 
centro [fortaleza - ceará, 2019]
fonte: acervo da autora
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Desvalorização e degradação 
dos equipamentos históricos e 
arquitetônicos locais.

Presença de edificações vazias, 
subutilizadas, e com função exclusiva 
de estacionamento, além, também, 
de galpões, causando desertificação 
de algumas áreas.

Conflitos de acessibilidade, tendo 
a caminhabilidade prejudicada, 
além da escassez de vias pedonais 
e má qualidade de estrutura e uso 
de espaços de circulação para 
pedestres. 

Escassez de faixas exclusivas 
para ônibus, causando um maior 
desordenamento dos fluxos viários 
e interferindo negativamente no 
trânsito local, assim como no tempo 
de deslocamento.

Carência de ciclofaixas e ciclovias, 
onde a malha cicloviária do bairro 
é insuficiente e aparece apenas 
trechos curtos e localizadas nas 
extremidades do bairro, o que gera 
transtornos e inseguraças para a 
circulação dos ciclistas.

Processo de espraiamento 
urbano causada pela expansão 
da cidade de Fortaleza, criando 
novas centralidades, refletindo na 
subutilização de algumas edificações 
e espaços livres do Centro. 

No bairro a circulação de pessoas 
é predominante no período 
diurno, vista a predominância 
do uso comercial e de serviços 
cujo funcionamento é até as 17h, 
deixando áreas obsoletas no período 
noturno. 

Alto preço do metro quadrado dos 
imóveis, terceira região com valor 
mais elevado.

Má conservação e manutenção dos 
espaços públicos, acarretando a 
degradação dos espaços livres como 
praças e parques, e respectivamente 
suas estruturas urbanas, como 
mobiliários e vegetações locais.

Priorização dos veículos motorizados 
individuais resultando em um cenário 
de trânsito caótico, potencializando 
a insegurança viária e a ocorrência 
de acidentes.

Boa rede de infraestrutura e 
serviços urbanos: serviços de 
água, coleta de lixo, esgotamento 
sanitário e iluminação pública.

Vazios com potencial para 
reabilitação objetivando outros 
tipos de usos: misto, residencial, 
institucional, educação, saúde, 
lazer e cultura.

Localização privilégiada por 
corresponder ao centro histórico 
e ponto de ínicio da aglomeração 
urbana de Fortaleza, possui, portanto, 
boa macro acessibilidade no contexto 
municipal e grande oferta de conexões 
entre os bairros vizinhos. 

Alto índice de atração de viagens 
e polo gerador de empregabilidade 
diante da vasta oferta de comércio 
e serviços.

Ampla oferta de espaços de lazer 
e cultura, como praças, parques, 
teatros, museus, cinemas.

Grande diversidade de rotas e oferta 
de linhas de transporte público, 
o bairro conta com terminais de 
ônibus e linhas de metrô, garantindo 
uma maior acessibilidade ao bairro.
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Os potenciais construtivos das 
zonas demarcadas tanto de 
ocupação preferencial (ZOP I e II) 
e a ZEDUS demarcam e permitem 
alto índice construtivo e um número 
de gabarito muito alto para a área, 
sem levar em consideração as 
características do espaço, e das 
possibilidades de adensamento 
mediante os vazios urbanos como 
edificações subutilizadas.

O bairro concentra de forma 
relevante os números de relatos/
denúncias de casos de violência 
contra a mulher em diferentes tipos 
e escalas de violência, em relação a 
outros bairros de Fortaleza. 

Carência de equipamentos de apoio 
a mulher, contabilizando apenas 
um equipamento voltado a essa 
demanda (Coordenadoria Estadual 
de Políticas para as Mulheres da 
PFM). 

Delimitação de Zonas Especiais de 
desenvolvimento urbano como, ZEIS, 
EDUS e ZEPH, as quais se destinam 
ao incentivo de implementação 
ou intensificação das atividades 
sociais e econômicos do espaço, e 
a poligonal que tem como objetivo a 
preservação da memória histórica e 
patrimonial local, incentivar o uso e 
reconhecimento dessas áreas.

_ quadro 01  tabela síntese 
diagnóstico geral do bairro centro
fonte:  elaborado pela autora
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“Na correria e lotacao do Centro em dias da 
semana, proximo a Praca do Ferreira onde se 
concentra a maioria dos ambulantes, alguns 
homens se aproveitam pra passar a mao na gente 
e passam despercebido por conta da lotacao, 
ja aconteceu comigo e ja vi acontecer com 
outras.” “Na correria e lotacao do Centro em 
dias da semana, proximo a Praca do Ferreira 
onde se concentra a maioria dos ambulantes, 
alguns homens se aproveitam pra passar a mao 
na gente e passam despercebido por conta da 
lotacao, ja aconteceu comigo e ja vi acontecer 
com outras.” “Na correria e lotacao do Centrm 
fonte: acervo da autora

VIVÊNCIAS NO CENTRO
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Como parte da metodologia de estudo foram 
realizados dois questionários online para 
uma melhor compreensão das percepções 
em relação à área de intervenção do 
trabalho. As formas de abordagem e 
as perguntas dos questionários foram 
elaboradas com base no manual do Punt-
6 (2016), abordado no capítulo “o espaço 
urbano sob a perspectiva de gênero” (pp 
66 - 71). 

O primeiro questionário foi realizado via 
online, pela plataforma do Google Forms, 
destinados a todas as identidades de gênero, 
como forma de levantar comparativos das 
variações de usos do espaço. O processo de 
resposta contava com 15 questões, dentre 
elas encontram-se de multiplas escolhas e 
abertas, e um mapa colaborativo no Google 
Maps, que além de estar inserido no final 
do questinário e ser destinado apenas para 
as mulheres, foi divulgado pela rede social 
Twitter, com objetivo de alcançar um maior 
público feminino e obter respostas sobre os 
pontos no Centro mais frequentados por 
elas, a fim de delinear e delimitar a futura 
área de intervenção projetual. 

A decisão das aplicações via internet, se 
deu devido ao cenário atual de pandemia 
do Covid-19 que estamos inseridos, o que 
inviabiliza momentaneamente a realização 
de uma análise em campo devido as normas 
de segurança da OMS. Compreende-se 
que esse meio de aplicação reflete em uma 
certa limitação ao tentar atingir maiores 
resultados da realidade vigente do Centro 
de Fortaleza e de seus respectivos usuários, 
uma vez que o questionário foi divulgado 
apenas por meio das redes sociais. 

Ao  analisar o resultado  da primeira aplicação, 
constam um total de 129 respostas, dentre 

elas 90 mulheres e 39 homens da cidade 
de Fortaleza – Ceará, constata-se que a 
amostragem final abarcou uma maior faixa 
etária de mulheres e homens cis entre 
21 – 30 anos, como dito anteriormente, 
possivelmente pelo reflexo dos meios 
de divulgação. As respostas vieram 
de moradoras e moradores de bairros 
diversos do município, dentre eles, o 
próprio bairro Centro, Dionísio Torres, 
Aldeota, Meireles, Parquelândia, Fátima, 
Joaquim Távora, Sapiranga, São João do 
Tauape, Jóquei Clube, Benfica, Luciano 
Calvacante, entre outros.   

[analise e percepcões do centro de 
fortaleza]

_primeira etapa —  questionario 0I

69,8%

30,2%

mulher cis

homem cis

heterossexual 57 (63.3%)
34 (77.3%)

bissexual 21 (23.3%)
2 (4.5%)

homossexual 10 (11.1%)

pansexual
2 (2.2%)
0 (0.0%)

8 (18.2%)

ORIENTAÇÃO SEXUAL

[identidade de gênero]

[orientação sexual]

[autodeclaração de cor ou raça/etnia]

branca
55 (61.8%)
13 (24.4%)

parda 31 (34.8%)
28 (68.3%)

preta 3 (3.4%)
3 (7.3%)

AUTODECLARAÇÃO DE COR OU RAÇA/ETNIA

_ figura 61  gráficos do perfil dos respodentes
fonte:  elaborado pela autora

vivências no centro

Em relação aos deslocamentos das 
entrevistadas, segundo as respostas, 
em maior número os deslocamentos dos 
homens estão mais acessíveis e próximos 
do que os das mulheres, e as mesmas 
levam mais tempo para chegar em seus 
destinos finais no cotidiano, enquanto 
a maioria dos homens levam de 10 à 20 
minutos, as mulheres em média afirmaram 
que levam entre 20 à 40 minutos, quando 
não de 1 à 2 horas. 

Ademais, resultou-se em uma maioria  
de homens e mulheres  que se utilizam 
dos meios de transporte motorizado e 
particular, e de aplicativos de corrida, 
como uber e de táxi, como meio de 
locomoção principal.  Em relação aos meios 
de transporte secundário, uma grande 
parcela de mulheres dá preferência ainda 
pelos serviços de corridas de táxi e/ou 
uber, e outra parcela considerável pelo 
uso do transporte público, nesse caso o 
ônibus, e os homens além do táxi e/ou 
uber, assim como as mulheres, também 
optam pela caminhabilidade, ou seja, 
fazer o percurso a pé. 

[meios de transporte principais e sencudários]

[tempo de deslocamento]

_ figura 63  gráficos tempo de 
deslocamento cotidianos
fonte:  elaborado pela autora

_ figura 62  gráficos meio de transporte principal e 
secundário da mulher e homem cis
fonte:  elaborado pela autora

MEIO DE TRANSPORTE PRINCIPAL

52,9%

16,7%

17,6%

6,9%

2%

MEIO DE TRANSPORTE SECUNDÁRIO

[mulher cis] [mulher cis]

40,8%

26,2%

17,5%

6,8%
4,9%

3,8%

carro ônibus uber/táxi a pé moto metrô bicicleta

[homem cis] [homem cis]

46,4%

2,9%

21,7%

11,6%

11,6%

5,8%

35,6%

3,4%

25,4%

16,9%

10,2%

6,8%

1,7%

carro ônibus uber/táxi a pé moto metrôbicicleta

28,6%
10 - 20 minutos

30%
1 - 2+ horas

41,4%
20 - 40 minutos

57,9%
10 - 20 minutos

31,6%
20 - 40 minutos

10,5%
1 - 2+ horas

TEMPO DE DESLOCAMENTO

[mulher cis] [homem cis]

28,6%
10 - 20 minutos

30%
1 - 2+ horas

41,4%
20 - 40 minutos

57,9%
10 - 20 minutos

31,6%
20 - 40 minutos

10,5%
1 - 2+ horas

TEMPO DE DESLOCAMENTO

[mulher cis] [homem cis]
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Como forma de entender melhor a 
motivação e o reflexo dessas divergências 
entre os deslocamentos cotidianos entre 
homens e mulheres, foi disponibilizado 
uma imagem que continha três tipos de 
esquemas, baseados no análise do espaço 
urbano sob a perspectiva de gênero do 
coletivo Punt-6 explanado anteriormente 
no referencial teórico. Os três esquemas 
são variações de simulações de cotidianos, 
sendo o primeiro uma rotina mais direta que 
consiste em um percurso casa – trabalho 
e/ou estudos; o segundo, contempla entre 
casa – trabalho e/ou estudos, atividades 
pessoais e compras/serviços; e o terceiro 
e último, engloba uma rotina enquanto 
responsável por algo ou alguém, que inclui 
as atividades de cuidado, para além das 
atividades próprias e de responsabilidades 
como trabalho e estudo. 
[esquemas de rotina]

[03]

[02]

[01]

_legenda

_ figura 64  esquemas de simulação das variações de rotina.
dados: coletivo punt-6
fonte:  elaborado pela autora

esquema 02esquema 01

27,8%

47.8%
45,5%

34.1%

esquema 03

24.4%

20.5%

_ figura 65  gráficos respostas da 
identificação dos esquemas das rotinas.
fonte:  elaborado pela autora

A respeito da área de estudo do respectivo 
estudo, o bairro Centro, buscou-se 
entender a percepção dessas pessoas 
sobre o espaço. É possível notar que a 
maioria do perfil das pessoas que estavam 
respondendo ao questionário não tinham 
uma alta frequência de idas e uso do 
bairro, tendo um maior percentual de 
respostas em decorrência da frequência 
variando entre “às vezes” e “raramente”, 
mas que ainda sim houve pessoas que 
afirmaram trabalhar e morar no bairro, 
além de outras que expressaram uma 
certa familiariedade e vínculos afetivos 
com a área. 

E, em relação ao uso noturno do bairro, 
como já dito na parte do diagnóstico 
do uso do solo, o bairro configura-se 
em uma monofuncionalidade de usos, 
concentrando em sua grande maioria 
o caráter comercial e de serviços, o que 
acarreta um esvaziamento dos seus 
espaços em horários não comerciais, 
como a noite e aos domingos. O resultado 
do questionário, como podemos observar 
no gráfico das figuras 81 e 82, só ressalta 
e confirma ainda mais esse diagnóstico 
acerca da falta de atividades no turno 
da noite, tendo respostas em números 
relevantes entre “nunca” e “raramente”.  

vivências no centro

_ figura 66  gráficos de frequência diurna e noturna ao 
Centro por mulheres e homens.
fonte:  elaborado pela autora

_ figura 67  nuvem de palavras negativas discorridas 
pelas mulheres  e homens do questionário
fonte:  elaborado pela autora

34,1%
raramente

43,2%
às vezes

5,7%
muitas vezes

13,6%
sempre

3,4%
nunca

38%
nunca

2,2%
sempre

33.7%
raramente

19.6%
às vezes

6.5%
muitas vezes

COM QUAL FREQUÊNCIA VOCÊ VAI AO CENTRO? VOCÊ COSTUMA IR A EVENTOS NOTURNOS?

muitas vezes

34,8%
raramente

4,3%
nunca

10,9%
sempre

4,3%

45,7%
às vezes

26,2%
nunca

45,2%
raramente

21,4%
às vezes

muitas vezes
7,1%

COM QUAL FREQUÊNCIA VOCÊ VAI AO CENTRO? VOCÊ COSTUMA IR A EVENTOS NOTURNOS?

34,1%
raramente

43,2%
às vezes

5,7%
muitas vezes

13,6%
sempre

3,4%
nunca

38%
nunca

2,2%
sempre

33.7%
raramente

19.6%
às vezes

6.5%
muitas vezes

COM QUAL FREQUÊNCIA VOCÊ VAI AO CENTRO? VOCÊ COSTUMA IR A EVENTOS NOTURNOS?

muitas vezes

34,8%
raramente

4,3%
nunca

10,9%
sempre

4,3%

45,7%
às vezes

26,2%
nunca

45,2%
raramente

21,4%
às vezes

muitas vezes
7,1%

COM QUAL FREQUÊNCIA VOCÊ VAI AO CENTRO? VOCÊ COSTUMA IR A EVENTOS NOTURNOS?

[frequência no centro]

[mulher cis]

[homem cis]

[mulher cis]

[homem cis]

[frequência no centro período nortuno]

Além disso, foi disponibilizado uma área 
livre no final do questionário onde poderiam 
escrever sentimentos e sugestões acerca do 
bairro. O que se tornou bastante interessante 
para a análise desse estudo, pois alguns 
termos e sentimentos se repetiam em 
algumas respostas, o que deu pra perceber 
que havia um certo movimento recorrente, 
como, por exemplo, várias pessoas relataram 
como se sentem familiarizadas ao pecorrer o 
centro, e mesmo que a maioria vá em busca 
de comprar algo ou resolver algum problema, 
ou realizar alguma prestação de serviço, 
como consultas médicas, várias discorreram 
sobre perambular e andar sem pretensão 
pelas ruas, como forma contemplativa, de 
lazer e de observação. 

Mas é possível perceber que o Centro reúne 
uma série de sentimentos e sensações 
contraditórios, ao mesmo tempo que 
é considerado um espaço acessível e 
democrático, várias mulheres relatarem o 
desconforto e a sensação de vulnerabilidade, 
de medo e insegurança ao andar. Seja 
por causa de olhares e assédios físicos e 
verbais, seja pela falta de infraestrutura 
básica, como mobiliários degradados, boa 
iluminação, falta de vegetação o que implica 
em um clima desagradável, a qualidade das 
calçadas, os grandes engarrafamentos e a 
desorganização que a disputa de espaços 
entre veículos e pedestres ocasiona. 

insegurançaassédiosvulnerabilidade

apreensão

medo
hostilidade

constrangimento sujeira

degradado desvalorizaçãofurto

desigualdades
maltratada 

olhares alheios

engarrafamentos

sempre atenta

só por ser mulher

baldeado

o medo por ser mulher

desorganizadoespecialmente se  estiver sozinha

noite

iluminação

lotação pobreza
bagunça

sujeira
degradado

poluição visual

violado

desorganizadoinsegurança
caótico

lixo noiteestreito tateado

[sensações no centro - mulher cis]

[sensações no centro - homem cis]
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Isso revela que o bairro Centro possui sim 
grandes potenciais de uso, pelo seu apelo 
histórico e como ele atinge e abrange os mais 
diversos tipos de público, e cria uma relação 
de afeto com a população de Fortaleza, 
como cita um dos relatos do questionário: 
“Considero o Centro de Fortaleza um lugar 
especial, afetivo, histórico. Lamento que 
muitas pessoas não reconheçam a sua 
importância e até os que não o conhecem/
não frequentam”. Mas que ao vivenciar seus 
espaços refletem em experiências muitas 
vezes desagradáveis e de desconforto, 
constrangimento e hostilidade. Assim, 
essas análises levantadas servem para 
validar e pontuar as reais necessidades que 
os usuários buscam ao se utilizar de seus 
espaços de convivência, circulação, entre 
outros, para a realização de propostas 
projetuais urbanas condizentes com a 
realidade.

Como explicado no tópico anterior, além das 
questões abertas e de múltipla escolha, foi 
disponibilizado um link no final da primeira 
aplicação do questionário online que 
redirecionava para um mapa colaborativo 
na plataforma “My Maps” do Google Maps. 
O mapa foi direcionado apenas para as 
mulheres, como forma de entender melhor 
quais espaços elas mais ocupam no bairro. 
E, para um maior alcance, houve uma 
complementação do mapa por meio da 
rede social Twitter, para abranger um maior 
número de respostas. 

O resultado dessa demarcação revelou 
espaços em comum que essas mulheres que 
participaram do processo de construção do 
mapa. Os pontos que mais se destacaram 
foram: a Praça dos Leões, onde foi associada 
repetidas vezes ao uso noturno e seus 
eventos e festas; a Praça do Ferreira, como 
espaço de passagem, ponto de encontro e 
lazer, concentração de comércios variados e 
com seus equipamentos que os rodeia como 
o Cine São Luiz e a Pastelaria Leão do Sul; 
o Passeio Público e Museu da Indústria; e o 

_o mapa colaborativo
Theatro José de Alencar, que proporciona 
atividades culturais e de lazer.

Além dos equipamentos de áreas livres 
e edificios de maior uso, também foram 
citadas as ruas e trajetos mais usuais 
a essas mulheres dentro do perímetro 
do bairro. A grande maioria discorreu 
sobre ruas que atendem suas demandas, 
na busca de compras e serviços, ou 
simplesmente de passagem e/ou em 
buscar de atividades de lazer e culturais, 
como por exemplo a Rua General Sampaio, 
Senador Pompeu, Barão do Rio Branco e 
Floriano Peixoto.

_ figura 69 comércio informal 
[rua general sampaio]
fonte: acervo da autora

_ figura 68 comércio informal 
[rua general sampaio]
fonte: acervo da autora



legenda

dragão do mar

mercado 
central

mercado dos 
pinhões

passeio 
público

praça dos leõespraça do 
ferreira

parque das crianças

coração de jesus

theatro josé de alencar

santa casa

_ mapa 25 locais frequentados
fonte:  elaborado pela autora
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O questionário contou com 32 perguntas, 
objetivando entender como a realidade 
dessas mulheres, e suas vivências nas 
proximidades dos pontos indicados 
pelas mulheres, de acordo com o mapa 
colaborativo realizado no primeiro 
questionário, o qual serviu para a 
delimitação aproximada da futura área 
de intervenção. Houve uma diversidade 
de respondentes de vários bairros de 
Fortaleza, dentre eles, o próprio Centro, 
Joaquim Távora, Montese, Meireles, Aldeota, 
Parquelândia, Messejana, Fátima, Damas, 
São João do Tauape, Vila União, Jeiressati, 
Antônio Bezerra, Benfica, Passaré, Luciano 
Cavalcante, Parangaba, Jacarecanga, Praia 
de Iracema, Jardim América, Pici, entre 
outros. Das respondentes, 44 delas (21%) 
estudam e/ou trabalham no Centro e 
apenas 16 moram no bairro. 

Foi realizada uma segunda aplicação de 
questionário, também online, a fim de 
complementar e dar uma maior ênfase 
as vivências do público de mulheres 
frequentadoras do bairro Centro. O 
questionário teve um maior alcance 
de respostas em relação a primeira 
aplicação, totalizando em 209 mulheres 
respondentes, mas, ainda assim, houve 
um recorte nas respostas analisadas, 
entendendo que, como dito anteriormente, 
a aplicação do questionário via plataforma 
online reflete em uma limitação de acesso e 
diversidade de pessoas. É válido ressaltar, 
que dentro desse estudo se entende que 
existem camadas com pesos diferentes e 
vivências divergentes para a realidade de 
cada mulher, a depender de sua posição 
de identidade de gênero, classe, raça e 
orientação sexual. 

_segunda etapa —  questionario 02

branca 120 (58.5%)

parda 75 (34.8%)

preta 14 (6.7%)

AUTODECLARAÇÃO DE COR OU RAÇA/ETNIA[autodeclaração de cor ou raça/etnia] [estado civil]

solteira 184 (87.1%)

casada 22 (11.0%)

divorciada 2 (0.9%)

ESTADO CIVIL

união estável 2 (0.9%)

[principal meio de transporte]

carro ônibus uber/táxia pé motometrôbicicleta

38,5%

36,8%

14,4%

4,6%
3,8% 1,4%

PRINCIPAL MEIO DE TRANSPORTE
carro ônibus uber/táxia pé motometrôbicicleta

38,5%

36,8%

14,4%

4,6%
3,8% 1,4%

PRINCIPAL MEIO DE TRANSPORTE
_ figuras 70 e 71 gráficos perfil das 
respondentes [questionário 02]
fonte:  elaborado pela autora

vivências no centro vivências no centro

_a relação com o centro

[frequência] [locomoção]

[filhos] [tem com quem deixá-los?] [a creche é um ponto de 
apoio para você?]

39,7%

24,9%

22,5%

22,5%

sempre muitas vezes às vezes raramente

FREQUÊNCIA CENTRO

carro ônibus uber/táxia pé motometrôbicicleta

LOCOMOÇÃO PRO CENTRO

43,2%

42,5%

8%

1,7%2,3%

90,6%

9,4%

sim não

FILHOS?

90,6%

9,4%

sim não

FILHOS?

50% 50%

sim não

TEM COM QUEM DEIXÁ-LOS?
A CRECHE É UM PONTO DE 

APOIO PRA VOCÊ?

41,7% 58,3%

sim não

90,6%

9,4%

sim não

FILHOS?

90,6%

9,4%

sim não

FILHOS?

56%
das entrevistadas são responsáveis 
pelo trabalho doméstico

85%
teve/tem  em suas vivências 
 o papel da mulher

ambiente doméstico
relacionado 

ao

das 24 entrevistadas que são casadas ou estão em união 

estável   afirmam serem 6 responsáveis pelos cuidados 

39,7%

24,9%

22,5%

22,5%

sempre muitas vezes às vezes raramente

FREQUÊNCIA CENTRO

carro ônibus uber/táxia pé motometrôbicicleta

LOCOMOÇÃO PRO CENTRO

43,2%

42,5%

8%

1,7%2,3%

fonte:  elaborado pela autora



vivências no centro

das mães entrevistadas,

85% tiverem más 

experiências e/ou evitam
levar seus filhos para o 
bairro Centro 

“não há estrutura para levar, 
a menos que eu vá para uma 
loja específica.”

“não costumo levar a minha filha ao centro 
pela falta de opções infantis, e levá-la só 
por levar ao local que é geralmente cheio 
de gente e riscos, prefiro nao levá-la”

fonte:  elaborado pela autora

vivências no centro

91% 9%

transitam pela poligonal de estudo

não transitam pela poligonal de estudo

10% 90%

se sentem seguras

não se sentem seguras

22,9%

40,6%

muito ruim

ruim

29,1%média

7,1%boa

0%muito boa

A QUALIDADE DA CAMINHABILIDADE DENTRO DA POLIGONAL
PARA PEDESTRES E CICLISTAS

22,9%

40,6%

muito ruim

ruim

29,1%média

7,1%boa

0%muito boa

A QUALIDADE DA CAMINHABILIDADE DENTRO DA POLIGONAL
PARA PEDESTRES E CICLISTAS

[a qualidade da caminhabilidade] 

[a qualidade* dos espaços livres] 

* iluminação, locais para 
descanso, vegetação, 
entre outros.

fonte:  elaborado pela autora
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_ figura 72 praça dos leões
fonte: acervo da autora

_ figura 00 praça dos leões
fonte: acervo da autora
_ figura 73 praça do ferreira
fonte: acervo da autora



vivências no centro

não se sentem seguras em 
paradas e terminais de ônibus92%

87% das entrevistadas já se sentiram 

obrigadas a mudar de percurso por medo
fonte:  elaborado pela autora

vivências no centro

98% das mulheres entrevistadas
sentem representadas e acolhidas no 
bairro Centro

NÃO    se 

66%
afirmam que já sofreram 

assédios nessa área
*

dos 58 relatos se inclui: assédio verbal e físico, 
ameaça, perseguição, atentado ao pudor e homofobia. 
*

fonte:  elaborado pela autora



_ figura 74 praça dos leões
fonte: rafaela vasconcelos



_ figura 75 trânsito
fonte: vitor monteiro

_ figura 76 trânsito
fonte: vitor monteiro
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[a escala da vizinhanca]

vivências no centrovivências no centro

Diante dos resultados obtidos do mapa 
colaborativo e das análises qualitativas 
desenvolvidas no diagnóstico dessa 
pesquisa, acerca das caracteristicas 
espaciais urbanas do bairro Centro, 
como mapeamento de uso do 
solo, vazios urbanos e principais 
equipamentos, foi possível traçar a 
poligonal para a área de intervenção, 
para uma futura análise na escala da 
vizinhança e a elaboração da proposta 
projetual urbanística deste trabalho. 

A área foi delimitada, também, 
com base na participação do mapa 
colaborativo, onde possibilitou-se 
compreender e analisar quais espaços 
as mulheres mais experimentam e 
ocupam no Centro de Fortaleza. Como 
já dito, se entende que a amostragem 
de respostas é pequena em relação a 
real quantidade de frequentadoras do 
bairro e seus serviços e equipamentos 
e que não abrange integralmente o real 
cenário cotidiano, mas as respostas 
obtidas viabilizaram espacializar essas 
áreas de encontro e maior fluxo entre 
as mulheres. Assim, a poligonal toma 
forma dentro dos limites dos caminhos 
descritos e pontuados, sendo elas as 
ruas General Sampaio à leste, Pedro 
Pereira à sul, Pedro Borges (conhecido 
como “calçadão c. rolim” à sudeste e 
Senador Jaguaribe à norte. 

A área de intervenção insere-se 
dentro da delimitação do Centro 
Histórico, onde é encontrado diversos 
equipamentos culturais e patrimoniais 
da cidade, além de praças, parques 
e áreas livres. Assim, foi levado em 
consideração a inclusão na poligonal a 
questão de espaços que promovam o 
encontro e a dinâmica da socialização, 
e, também, da valorização histórica. 
Tendo esses equipamentos culturais 

e áreas livres/praças pontuados de 
forma recorrente e que possuem grande 
potencial de uso, como a Praça dos 
Leões, Praça do Ferreira, Raimundo dos 
Queijos, CCBN (Centro Cultural Banco do 
Nordeste), EMCETUR (Centro de Turismo 
do Ceará). E, também, em seu entorno 
e imediações, como o Theatro José de 
Alencar, Mercado Central, Catedral 
Metropolitana de Fortaleza, entre outros.

_ figura 79 café das três [rua doutor 
joão moreira - proximidades do passeio 
público]
fonte: acervo da autora

_ figura 77 [rua general bezerril]
fonte: acervo da autora

_ figura 78 [rua castro e silva]
fonte: vitor monteiro
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rua pedro borges

[a poligonal de intervencào]

0 100 200m

theatro josé 
de alencar

praça josé de 
alencar

praça da 
estação

_ mapa 26 delimitação da área de intervenção
fonte:  elaborado pela autora

legenda

equipamentos e áreas livres

delimitação da poligonal

locais frequentados

praça dos leões

passeio 
público

raimundo 
dos queijos

mercado 
central

catedral

praça do ferreira

_ mapa 26 delimitação da poligonal 
de intervenção
fonte:  elaborado pela autora
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A poligonal delimitada apesar de 
ser uma área que, ao fazer um 
comparativo com seu entorno, possui 
uma baixa concentração de vazios 
urbanos, ainda é possível encontrados 
galpões, estacionamentos e edificios 
subutilizados, resultando em um total 
de 32 vazios urbanos que possuem 
um potencial de requalificação. Além 
disso, é uma área predominantemente 
comercial, é possível perceber que os 
espaços residenciais são localizados 
majoritariamente na parte periférica do 
bairro, leste e oeste, ocasionando uma 
monofuncionalidade da área central 
e seu esvaziamentos nos horários 
não comerciais. O que reflete em uma 
sazonalidade de usos, reforçando a 
fundamentação de escolha da área,  
o que demonstra a necessidade de 
aumentar a oferta habitacional e uso 
misto do solo daquele núcleo central do 
bairro, alinhado com a reocupação dos 
vazios urbanos. 

A partir do questionário aplicado foi 
possível traçar alguns pontos, áreas, 
equipamentos e trechos que as 
mulheres consideravam inseguros e/ou 
evitavam passar, e também, os espaços 
que mais se sentiam seguras dentro 
da poligonal. Em alguns pontos, como 
a Praça do Ferreira há uma dualidade 
de sensações, algumas mulheres citam 
se sentirem seguras, já outras relatam 
que evitam passar pela área. As áreas 
mais críticas que concentram esses 
relatos de sensações de insegurança e 
de situações de assédio se situam nas 
extremidades da poligonal, próximo as 
áreas livres como as praças e, também, 
nos trechos das ruas pedonais, onde há 
um estreitamento das vias e conflito de 
caminhabilidade. Além disso, os relatos 
também indicam as áreas obsoletas onde 
há um grande número de vazios urbanos, 
como edificações de uso exclusivo para 
estacionamentos e fachadas cegas com 
grandes muros. 

vivências no centrovivências no centro

[mapa colaborativo]

[comercial x residencial]

[vazios urbanos]

[principais equipamentos]



legenda

residencial

comercial e serviços

_ mapa 27 camadas comerciais e 
residenciais
fonte:  elaborado pela autora

[comercial x residencial]

_ figura 80 morada
fonte: rafaela vasconcelos



legenda

estacionamento

edifício subutilizado

edifício vazio

_ mapa 28 camadas vazios urbanos
fonte:  elaborado pela autora

[vazios urbanos]

_ figura 81 vazio
fonte: acervo da autora



legenda

sensação de insegurança

sensação de segurança

relatos de assédio

_ mapa 29 sensações de 
segurança e insegurança da 
poligonal
fonte:  elaborado pela autora

*

*
*

*

*
***

*

*
*

*
***

*

*

[relatos questionario]

_ figura 82 relatos
fonte: acervo da autora



_ figura 83 rua general sampaio
fonte: acervo da autora
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[síntese do diagnóstico participativo]

vivências no centrovivências no centro

A realidade vigente das mulheres e 
a forma como lidam com os espaços 
sejam eles públicos ou privados, 
revelam uma problemática no que 
se configura a imagem da mulher 
na sociedade. Refletindo na rotina 
sobrecarregada dessas mulheres, 
disposto pelos papéis sociais, onde 
a sociedade dita uma imposição de 
responsabilidades reprodutivas, como 
os cuidados do lar e de terceiros, à 
mulher. 

Esse cenário dado pelas funções 
sociais de gênero, implica na forma 
que a mulher se relaciona e usa a 
cidade, como a realização de trajetos 
mais longos e em “zigue-zague”, 
devido a demanda de tarefas e 
responsabilidades que são colocadas 
a elas. É válido ressaltar, também, 
a problemática da objetificação e 
sexualização dos corpos femininos, o 
que gera sensações de desconforto 
e intimidações ao percorrer a cidade, 
além das sensações de insegurança 
e não pertencimento aos espaços 
públicos. 

Ao fazer um comparativo acerca 
das questões de potencialidades 
e problemáticas dos referenciais 
teóricos e projetuais, desdobrou-se 
alguns princípios que contemplam 
a construção de um urbanismo 
mais inclusivo sob a perspectiva 
das mulheres. Esses princípios 
foram elaborados com o intuito de 
destrinchar e organizar quais os pontos 
das temáticas abordadas, durante 
o desenvolvimento da pesquisa, são 
mais relevantes, pois irão servir como 
embasamento para a elaboração das 
futuras diretrizes do projeto urbano. 

A análise se divide em duas escalas, 
a primeira a escala do bairro e supra 
bairro, a qual foi desenvolvida no 
diagnóstico dessa pesquisa, levando em 
consideração os aspectos socioespaciais 
da área de recorte escolhida, o bairro 
Centro da cidade de Fortaleza. Assim, a 
problemática da relação da mulher com 
a cidade foi rebatida nos resultados 
do diagnóstico do Centro, a fim de 
espacializar as questões da mulher 
usuária dos espaços do bairro. A segunda 
escala é a da vizinhança, compreende 
uma análise em escala mais restrita e 
reduzida e considera poligonal definida 
para a área de intervenção. 

Para a realização da análise dentro 
dessa escala foram considerados os 
parâmetros urbanos definidos no manual 
do Punt-6 (2014), os quais se sobrepõe 
como, por exemplo, na busca de um uso 
misto do solo, sendo eles: proximidade, 
diversidade, autonomia, vitalidade e 
representatividade. Assim, todas essas 
definições foram sistematizadas com o 
objetivo de direcionar a construção de um 
projeto urbano que vise as necessidades 
do cotidiano da mulher por intermédio 
dos parâmetros da qualidade urbana.  

_ figura 84 rua pedro peireira
fonte: acervo da autora
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Fluxo intenso de pedestres não havendo 
espaços suficientes (dimensionados 
adequadamente) e de qualidade 
(construídos adequadamente) que 
priorizem e garantam uma maior 
segurança na caminhabilidade.

Grande número de moradoras e moradores 
de rua, vivendo em condições precárias 
de habitabilidade e alta vulnerabilidade 
socioeconômica. 

Concentração de uso do solo quase que 
exclusivos para fins comerciais e/ou de 
serviços, não permitindo uma diversificação 
de usos do solo.

Caracteriza-se por ser um polo cultural, 
de lazer e patrimonial, contando com 
equipamentos como cinema, museus, 
teatros, restaurantes e bares).

Presença de equipamentos de lazer como 
praças, parques e áreas verdes (Praça 
do Ferreira, Praça dos Leões, Praça José 
de Alencar, Praça da Estação e Passeio 
Público).

Carência de representantes mulheres 
profissionais nos postos policiais e nas 
“rondas” que fazem a segurança da área.

Subutilização no entorno das áreas de 
paradas de ônibus gerando sensação de 
insegurança.

Baixa diversidade de pessoas 
(frequentadores e residentes) quanto à 
raça e classes socioecônomicas. 

Precariedade de atrativos/equipamentos 
que atendam as necessidades do público 
infantil.

Predominância de frequentadores das 
classes socioeconômicas mais baixas C e D.

Baixa permeabilidade urbana, encontrando-
se no decorrer da área pontos de fachadas 
cegas e edificações subutilizadas/vazias.

Desertificação das áreas principalmente 
no período noturno, em horários/dias não 
comerciais.

Carência de ciclofaixas e ciclovias 
(possuindo apenas um curto trecho na 
Rua Castro e Silva) potencializando a 
sensação de insegurança e os riscos de 
acidentes aos ciclistas.

Falta de conexões seguras e acessíveis, 
além de distâncias longas entre as 
paradas de ônibus.

Ausência de equipamentos educacionais 
dentro da poligonal, como, por exemplo, 
escolas e creches, e nas no entorno 
imediato, apenas uma escola de ensino 
fundamental cujo raio de influência 
(1500m) abrange a poligonal. 

Não há um uso misto do solo na região, 
uma vez que a área concentra maior 
parte de edificações de cunho comercial 
e/ou de serviços e as habitações se 
localizam mais na periferia do bairro 
(externo à poligonal).

Bem servida de pontos e de linhas 
de ônibus com possibilidades de 
integração entre modais.

Edificações com possibilidades de 
restauração e reabilitação para novos 
usos.

Oito trechos/ruas pedonais com 
potencial de requalificação para uso. 

Bem servida de diferentes tipologias 
comerciais e de serviços, fazendo da 
área um grande atrativo de viagens. 
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Precária acessibilidade na 
caminhabilidade e insegurança nas 
travessias, principalmente para 
pessoas com diversidade funcional, 
idosas e idosos, pessoas com 
carrinho de bebê, cadeirantes, entre 
outros.

Falta de centros de apoio à mulher.

Maior quantidade de elementos 
de memória/patrimoniais como 
estátuas, espaços públicos e ruas 
com nomeclaturas homenageando e 
exaltando a figura masculina.

Estreitamento de ruas e calçadas, 
aumentando a sensação de 
insegurança nas passagens (grande 
número de relatos de assédios), 
principalmente nos pontos onde 
há um maior número de comércio 
ambulante, gerando um conflito e 
disputa pelo espaço.

Má qualidade da pavimentação, 
dimensionamento e falta de 
padronização de calçadas, com 
diferenciação de níveis e tipologias 
de pisos. 

Falta de equipamentos de apoio e 
higienização para mulheres e/ou 
responsáveis com crianças.

Má iluminação pública, tornando 
os espaços nos períodos nortunos 
mais inabitáveis e potencializando a 
sensação de insegurança. 

Escassez de sinalizações de trânsito 
e passagens. 

Baixa visibilidade e qualidade da 
estrutura, sem espaços de abrigo 
nas paradas de transporte público.

Carência de mobiliários de apoio, 
que possibilitem a permanência, 
descanso e espera.

Preexistência de ruas e trechos 
exclusivos para o percurso de  
pedestres.

Bem servido de paradas de ônibus.

_ quadro 02  tabela síntese diagnóstico 
participativo do bairro centro
fonte:  elaborado pela autora
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O PROJETO



“Um idoso pediu informaco e em seguida pediu 
para leva-lo ate o local. Concordei em 
ajudar a chegar onde queria, mas assim que 
concordei, tentou andar de bracos dados comigo 
e comecou a elogiar. Chegou, no maximo, a 
cruzar nossos bracos e acariciar o meu braco. 
Assim que percebi, me desvencilhei e ignorei 
por completo. Outra, precisei ficar um tempo 
sentada na Praca do Ferreira, em media 1 hora, 
muitos homens ficam encarando e ate mesmo um 
deles veio com conversa para elogiar minha 
aparencia, e eu so estava sentada esperando.” 
“Um idoso pediu informacao e em ssos bracos 
esperando.”
fonte: acervo da autora

ESPACIALIZACÀO
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o projeto

A proposta para a intervenção urbana é 
pautada em cima da metodologia e nos 
conceitos inseridos no manual produzido 
pelo coletivo Punt-6: “Ambientes 
Habitáveis: Auditoria de Segurança Urbana 
com Perspectiva de Gênero na Habitação 
e Entorno”. A partir da sobreposição do 
diagnóstico geral do Centro, da poligonal de 
intervenção e da síntese dos questionários, 
foi possível traçar linhas estratégicas 
baseadas no manual do Punt-6 (2017), 
entorno sinalizado, visível, vital, vigilado, 
equipado e comunitário, os quais serão 
rebatidos dentro do contexto socioespacial 
da poligonal de estudo e suas relações com 
as análises urbanas levantadas nas etapas 
anteriores no diagnóstico. respondendo às 
diferentes necessidades das pessoas com 
base em gênero, sexo, idade, diversidade 
funcional, origem, cultura e condição 
social, entre outros fatores (PUNT-6, 
2017, tradução nossa). As discussões dos 
manuais são pautadas e desenvolvidas em 
cima da realidade da Espanha, mas que é 
possível correlacionar e aplicar de forma 
contextualizada à realidade brasileira, ou 
mais específico, do Centro de Fortaleza.

[linhas estratégicas]

em relação as fortes desigualdades 
econômicas e sociais que marcam 
as cidades latino-americanas, 
se relaciona ao fato de que, 
além dos crimes tradicionais que 
dificultam o dia a dia, como furtos, 
roubos, agressões, estupros, as 
mulheres também enfrentam 
fenômenos ligados à forma como 
o desenvolvimento urbano é 
concebido: a falta de participação 
do cidadão, a dificuldade de acesso 
aos serviços - os privatizados - e 
que todos esses fatores afetam 
os graus e modalidades de 
manifestações de violência efetiva 
ou simbólica contra a mulher 
(tradução nossa).

(FALÚ 2007, apud 
PUNT-6, 2017, p 17)

o projeto

• entorno sinalizado: um ambiente 
sinalizado é aquele que possui sinais legíveis 
e estrategicamente localizadas, e que 
servem para reconhecer e compreender o 
espaço de forma clara, precisa e inclusiva 
(PUNT-6, 2017, tradução nossa).

• entorno visível: um ambiente visível 
é aquele que promove a visibilidade desde 
os aspectos mais físicos do planejamento 
urbano e, a partir do simbólico e social, 
promover espaços que tornem visíveis 
e reconheçam as figuras femininas e 
papéis desvalorizados por terem sido 
desenvolvidos por mulheres (PUNT-6, 2017, 
tradução nossa).

• entorno vital: um ambiente vital 
está repleto de pessoas que desenvolvem 
diferentes atividades em diferentes 
momentos do dia. A vitalidade surge da 
presença simultânea e contínua de pessoas 
e a densidade de atividades e usos nas ruas 
e espaços (PUNT-6, 2017, tradução nossa).

• entorno vigilado: um ambiente 
protegido é aquele que permite a vigilância 
informal, exercida entre iguais e de forma 
solidária e não autoritária. A vigilância 
informal ocorre quando existe diversidade 
social, física e funcional, que permite a 
variedade de pessoas, atividades e usos 
respondendo às diferentes necessidades 
das pessoas com base em gênero, sexo, 
idade, diversidade funcional, origem, cultura 
e condição social, entre outros fatores 
(PUNT-6, 2017, tradução nossa).

• entorno equipado: um ambiente 
equipado é aquele que possui 
infraestruturas e elementos que suportam 
atividades da vida diária a uma distância e 
tempo adequados garantindo um ambiente 
limpo e acolhedor (PUNT-6, 2017, tradução 
nossa).

• entorno comunitário: ambiente 
comunitário é quando existe relação, 
convivência e solidariedade entre as 
pessoas. Uma comunidade é composta 
por um grupo de pessoas que vivem juntas 
em um determinado espaço considerando 
tanto a dimensão física quanto a social. 
Um ambiente comunitário também pode 
evitar que as pessoas fiquem isoladas, 
tornando mais fácil para as mulheres que 
vivem em situação de violência sexista 
terem uma rede de apoio dentro da 
comunidade (PUNT-6, 2017, tradução 
nossa).

_ figura 85 ruas limites [r. pedro 
pereira x general sampaio]
fonte: acervo da autora

_ figura 86 rua guilherme rocha 
x general bezerril
fonte: acervo da autora



sinalizado visível vital
[o

bj
et

iv
os

]
_

[a
cõ

es
]

orientar de forma acessível, visível, 
inclusiva e não sexista as sinalizações 
e informações de fluxos, localidades 
e equipamentos, para guiar e situar 
as usuárias, de onde vem, onde estão 
e para onde vão dentro da área.

implementação de sinalizações 
de trânsito/caminhabilidade com 
desenhos inclusivos, representativos 
e não sexistas;

distribuição de placas de situação/
mapeamento de rotas pedonais e 
equipamentos situadas em pontos 
estratégicos no decorrer da área;

implantação de totens informativos 
da estimativa de tempo de chegada 
e partida dos transportes públicos.

inserção de postos de segurança 
com policiais mulheres;

implantação de postes para uma 
iluminação pública contínua, 
homogênea e sem barreiras;

produção e distribuição de 
intervenções artísticas com lambes 
no decorrer da área contemplando 
uma vertente crítica, informativa e 
educativa abordando a temática das 
vivências das mulheres;

regulamentação das imagens e 
textos publicitados no espaço 
público, de forma a evitar conteúdos 
sexistas e discriminatórios;

locação de paradas de ônibus com 
estruturas visíveis que garantam a 
permeabilidade visual.

.
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.

.
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garantir maior sensação de segurança 
nos percursos cotidianos com 
requalificação das infraestruturas 
urbanas e a conexão entre espaços e 
equipamentos;

garantir maior reconhecimento pelas 
usuárias dando visibilidade simbólica 
e social às mulheres como agentes 
sociais; 

promover campanhas educativas e 
reflexões  elencando a importância da 
representatividade da mulher.

promover o adensamento do bairro 
por meio do uso misto do solo 
em diferentes turnos e escalas, 
mesclando os mais diversos 
tipos de atividades educacionais, 
habitacionais, comerciais, de lazer, 
entre outros, a fim de potencializar 
a dinamicidade da área e favorecer 
o encontro e a mistura de pessoas.

priorizar as microescalas, 
garantindo espaços acessíveis, 
amplos e seguros para a 
caminhabilidade e travessias das 
usuárias, levando em consideração 
os pedestres, pessoas com 
diversidade funcional, mobilidade 
reduzida, carrinhos de bebê e 
ciclistas.

adensamento habitacional da 
área com reabilitação de edifícios 
vazios e/ou subutilizados para a 
implementação do uso residencial, 
facilitando o acesso à moradia 
com algumas tipologias de HIS 
(área inserida na ZEDUS e ZOP 
1), E possibilitar a mistura social 
de moradoras e moradores do 
bairro, levando em consideração o 
desenvolvimento de mecanismos 
para a não gentrificação da área 
com o controle de valores;

redução de vagas de 
estacionamento ao longo das vias, 
substituindo por vagas rotativas;

implementação de ruas exclusivas 
pedonais e compartilhadas com 
velocidade reduzida;

desenho da malha cicloviária com 
a delimitação de faixas exclusivas 
para ciclistas;

alargamento, nivelamento e 
padronização das calçadas, com 
estruturação de rampas, faixas 
elevadas, piso tátil;

implementação de mobiliários de 
descanso/apoio/espera;

delimitação de faixas exclusivas 
para transporte público.

vigilado equipado comunitario

_ quadro 03  diretrizes projetuais 
fonte:  elaborado pela autora
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implementação de fachadas ativas 
com extensão para a rua/calçadas 
dispondo de equipamentos 
no térreo com comércio/
serviços, lazer/cultura e espaços 
comunitários;

uso habitacional dos edifícios vazios 
e subutilizados, com integração de 
fluxos e passagens acessíveis da 
área externa (o público) para as 
domiciliares (internas - o privado)

incentivar a criação de redes de apoio, 
para desenvolver e fortalecer o senso 
comunitário de convivência, instigando 
a criar laços entre a população usuária, 
a residente da área e o espaço físico. 

fomentar o reconhecimento das 
mulheres como chefes de família e 
propulsoras da rede comunitária. 

assegurar a participação de mulheres 
nas tomadas de decisões comunitárias 
levando em consideração as vivências 
particulares de cada gênero em seus 
cotidianos.

permitir-se ver e ser vista 
espacialmente no decorrer do seu 
cotidiano, com a implementação 
de conexões entre edificações, 
circulações e espaços livres, gerando 
maior permeabilidade visual e 
física, aumentando a sensação de 
vigilância, segurança e confiança das 
usuárias com seu entorno.  

“Assistir é “cuidar”, conforme o 
sentido exemplificado por Jane 
Jacobs (1961)” PUNT-6.

oferecer espaços livres de praças e 
parques, de permanência ou de passagem, 
de qualidade, seguros e bem estruturados 
e preservados que atendam as demandas 
do cotidiano das usuárias da área;

garantir a diversidade de usos nas 
edificações que circundam a área como 
forma de suprir as necessidades do dia a 
dia das mulheres, diminuindo a distância 
e tempo de seus percursos diários, 
como por exemplo casa - afazeres/
responsabilidades de cuidado - trabalho, 
assegurando trajetos mais acessíveis;

estruturar os espaços públicos para o 
suprir necessidades de apoio à mulher, 
como a higienização;

garantir a segurança e o acolhimento das 
mulheres que necessitam de apoio após 
vivências de qualquer tipo de assédio/
violência.

prever a necessidade de conexões entre os 
modais de transporte público, oferecendo 
equipamentos de espera seguros, que 
permitam a permeabilidade e a integração 
com seu entorno.

adensamento de vegetação e arborização;

desenho e implantação de mobiliários de 
permanência, observação e descanso, como 
bancos, ao longo das calçadas e nas praças;

locação de módulos de banheiros públicos 
com trocadores para responsáveis com 
crianças com sistema de cadastramento 
similar ao de bicicletas compartilhadas;

locação de paradas de ônibus em espaços 
com entorno ativo, onde há movimentação e 
atividades recorrentes com boa iluminação 
pública, contando com um sistema de 
informações de horários, rotas e possíveis 
contratempos de atrasos, e com botões e/
ou sistema de porta-voz para ajuda. 

reabilitação de edifício vazio/subutilizado 
para a implantação de um abrigo as 
mulheres vítimas de violência, espaços de 
apoio psicológico, médico, jurídico e social, 
levando em consideração as diversas 
configurações de cada família.

inserção de equipamentos educacionais 
como creches e escolas, de serviço, como 
supermercados, de saúde, como clínicas 
pediátricas, que estejam dentro de um 
raio de alcance seguro e acessível para as 
moradoras da área.

criação de espaços complementares 
das habitações para armazenamento 
de elementos de grandes dimensões 
do cotidiano como carrinhos de bebê, 
carrinhos de compra, bicicletas, entre 
outras necessidades.

reabilitação de edifício vazio/
subutilizado para a implementação 
de uma casa de serviços voltada à 
mulher, que fortaleça as redes de 
apoio, a fim de fornecer informações 
de prevenções e conscientização, com 
a promoção de eventos sociais com 
momentos de rodas de conversas 
potencializando o senso comunitário, 
tanto das moradoras como das 
frequentadoras da área. 

áreas de corresponsabilidade da 
comunidade relacionadas aos 
espaços de moradia, como hortas, 
cozinhas, lavanderias comunitárias, 
e outros equipamentos voltados aos 
frequentadores do bairro, como os 
coworkings. 

criação de conselho de bairro, 
identificando e valorizando a atuação 
de mulheres da comunidade que 
atuam como grupos articuladores/
porta voz de participação para outras 
mulheres ou pessoas da comunidade, 
e que tenham ligação direta nas 
tomadas de decisões na área.
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o projeto

O projeto contempla uma poligonal de 
intervenção, determinada a partir do 
diagnóstico analisado anteriormente. As 
intervenções irão se moldar de acordo com 
as necessidades e particularidades de cada 
área, levando em consideração as ações 
traçadas para cada linha estratégica. A 
decisão de intervir nesses trechos vem com 
o intuito de tornar as intervenções como 
protótipos que possam ser adaptadas e 
replicadas em outras áreas, para além da 
poligonal. 

A primeira área de intervenção compreende 
o cruzamento das ruas Barão do Rio Branco 
e Castro e Silva. A decisão de escolha 
para essa área se deu pela concentração 
de usos mistos, comerciais já existentes 
e, também, propostos, e das futuras 
habitações tanto HIS como de HMP. Tendo 
como objetivo demonstrar a relação dos 
usos das edificações com o espaço público, 
transporte público e sistema cicloviário, 
espaços de passagem e estar como as ruas 
e calçadas. 

A segunda área de intervenção engloba as 
ruas pedonais, Guilherme Rocha, General 
Bezerril e Rua do Rosário, como forma 
de demonstrar a relação dos principais 
equipamentos de áreas livres, no caso a 
conexão entre a Praça do Ferreira e a Praça 
dos Leões, para ressignificar os trajetos e 
garantir espaços pensados na escala dos 
pedestres, promovendo o uso diverso do 
espaço com novas funcionalidades com 
a locação de infraestruturas urbanas. As 
intervenções irão contar com mudança de 
pisos, alargamento de calçadas, priorização 
do pedestre e ciclistas, implementação 
de novos recursos de serviços públicos, 
locação de novos mobiliários urbanos de 
estar e socialização, sinalização, limpeza, 
segurança viária e acessibilidade.

[o plano geral de intervencào]

Além disso, no decorrer das análises do 
espaço foram detectadas algumas áreas 
mais críticas em relação aos depoimentos 
e relatos de assédio das mulheres 
entrevistadas nessa pesquisa, havendo 
um conflito de respostas, uma vez que ao 
mesmo que eram espaços que as mulheres 
circulavam seja por necessidade ou não, 
são espaços que geram sensações de 
desconforto e insegurança. 

Assim, se percebeu que grande parte 
dessas áreas se caracterizam por ter 
uma continuidade de fachadas cegas ou 
inativas, edificações com uso exclusivo 
de estacionamentos, espaços com má 
qualidade de infraestrutura urbana, 
como calçadas e mobiliários. Alguns 
desses espaços foram contemplados 
nas intervenções urbanas citadas 
anteriormente, mas se viu, também, 
a necessidade de pontuar algumas 
intervenções artísticas nessas áreas, com 
o objetivo de educar, impactar e informar 
quem circula e usufrui da área. 

*

*

*

100m300m500m

_ figura 87  diagrama raio de influência
fonte:  elaborado pela autora
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o projeto

O projeto urbano objetiva 
costurar os diversos tipos de 
usos na poligonal de intervenção 
de acordo com os parâmetros 
e diretrizes discutidos 
anteriormente, promovendo 
o uso e ocupação desses 
espaços, sendo pensado em 
uma reestruturação do espaço 
público e privado, garantindo 
acessos, acessibilidade, inclusão 
de gênero, a mistura de classes 
socioeconômicas, focando 
em áreas mais horizontais e 
diversas. 

Assim, é proposto o eixo 
habitacional por meio do 
mapeamento de vazios urbanos, 
o eixo das intervenções urbanas 
garantindo maior vitalidade 
e dinamicidade nos usos dos 
espaços públicos, e percursos 
mais seguros para as mulheres. 
Além disso, o uso da caixa de 
ferramentas com o uso de 
elementos protótipos para a 
implementação nos espaços 
públicos como ruas, calçadas, 
praças. E, por último, a proposta 
de intervençoes artísticas como 
ferramenta de manifesto. 

[os eixos projetuais]

_ figura 88  diagrama sobreposição de 
percursos
fonte:  elaborado pela autora

o projeto

[habitacào]

O primeiro eixo projetual se trata do 
adensamento habitacional do Centro, após a 
identificação da grande quantidade de vazios 
urbanos que foram mapeados e apresentados 
no decorrer do diagnóstico, e os impactos 
negativos que são gerados pelos vazios 
urbanos no uso e ocupação do bairro. Assim, 
urge a necessidade de garantir a função 
social da propriedade dos imóveis vazios e 
subutilizados aplicando a função habitacional, 
a partir de tipologias, parâmetros urbanos e 
aplicações de diretrizes correlacionados com 
um novo zoneamento que priorize Habitações 
de Interesse Social (HIS) e Habitação 
de Mercado Popular (HMP), levando em 
consideração o recorte de gênero feito pelo 
estudo presente e um embasamento teórico 
na legislação de uso e ocupação do solo de 
Fortaleza (LUOS) e a legislação das ZEIS de 
São Paulo. 

É importante ressaltar que nos últimos 
anos houve um crescimento considerável 
do número de mulheres chefes de família 
no Ceará, passando de 37,5%, em 2012, para 
47,1%, em 2018 (2019, IPECE). É válido frisar 
que esses dados não estão relacionados 
necessariamente a não presença de cônjuges, 
pois na verdade, esse número de mulheres na 
chefia dos lares mesmo com cônjuges do sexo 
masculino também aumentou, de 33,4% para 
41,5% entre 2012 e 2018 (2019, IPECE). 

O IPECE (2019) explica que apesar de não ser tão 
explicito a definição do que se trata o cargo de 
chefia de família, os dados vêm revelando uma 
possível contradição no movimento tradicional 
das organizações de família, onde o homem, 
antes considerado o responsável financeiro 
da casa, tem hoje a mulher se locando nesse 
lugar de responsabilidade financeira, “grande 
parte dessa mudança aconteceu a partir da 
ampliação da autonomia feminina que passou 
a assumir funções não só no lar, mas passaram 
a dividir com os homens o sustento da casa e 
a criação dos filhos” (IPECE, 2019).
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Mas afinal, por que um projeto habitacional 
com enfoque nas mulheres? Primeiramente, 
é válido levar em consideração que a 
forma que a cidade vem se espacializando 
diverge das reais necessidades cotidianas 
das usuárias, uma vez que segundo Gatti 
(2017, p. 84) “frente ao déficit e à falta de 
alternativas de habitação acessível em áreas 
bem localizadas e próximas ao emprego 
e aos serviços básicos, a sociedade civil 
tem se estruturado em outros formatos, 
não endossados pelo Estado”. Isso reflete 
diretamente em quem lidera em sua grande 
maioria os movimentos de luta por habitação, 
no caso as mulheres, “lutas cotidianas que 
acumulam conquistas coletivas, conquistas 
para o outro.” (Gatti, 2017, p 84).

Além disso, as mulheres nos últimos anos 
vêm ocupando cada vez mais o cargo de 
chefia das famílias e ganhando, também, 
mesmo que de forma gradual, mais espaço no 
mercado de trabalho. Todavia, é importante 
entender que dentro desse cargo de chefia 
são inseridas, para além das questões do 
sustento financeiro, as responsabilidades dos 
cuidados de terceiros e afazeres domésticos, 
ou seja, o que acaba acarretando uma maior 
sobrecarga física e mental para a realização 
de tarefas, reforçando a figura da mulher 
como responsável pelo trabalho reprodutivo 
– de cuidados.

A importância da atuação dessas 
mulheres na militância dos 
movimentos de ocupações se 
materializa não só como exemplo 
de empoderamento para outras 
mulheres, mas nas próprias 
características físicas destes 
espaços, à medida que crianças, 
gestantes, mães sem a presença 
dos cônjuges e idosos recebem 
uma atenção especial de proteção 
diante da fragilidade de suas 
condições. A instalação de creches, 
o direcionamento para as crianças 
frequentarem escolas e regras de 
convívio condominial são conquistas 
importantes da presença das 
mulheres nos edifícios ocupados 
pelos movimentos organizados. 

Em média, no trabalho principal os 
homens trabalham 3,4 horas a mais 
que as mulheres semanalmente, 
no entanto, mesmo exercendo 
atividades remuneradas, elas 
trabalham em média 7,6 horas mais 
que eles em atividades relacionadas 
aos afazeres domésticos. Somando 
as horas dedicadas no trabalho 
principal e nos afazeres domésticos, 
a jornada de trabalho de homens 
e mulheres é de 47,7 e 51,9 horas, 
respectivamente. 

GATTI (2017, p 86)

IPECE (2019)

o projeto

Levando em consideração o cotidiano das 
mulheres e as suas dificuldades e limitações, 
se vê a necessidade de proporcioná-las uma 
maior otimização dos seus deslocamentos, 
a fim de facilitar a realização de seus 
afazeres e responsabilidades no decorrer 
dos dias, pois “as mulheres são atingidas 
duplamente, em função dos encargos 
acumulados entre trabalho, afazeres 
domésticos e maternidade, bem como são 
vítimas em índices ascendentes da violência 
doméstica” (Gatti, 2017, p 86). 

Além disso, proporcionar espaços 
mais seguros para suas vivências 
e criar oportunidades de maiores 
desenvolvimentos socioeconômicos no 
bairro para as mulheres. Para além disso, 
será levado em consideração, também, 
para a priorização dessas habitações as 
condições das camadas mais vulneráveis 
em relação ao gênero, raça, classe e faixa 
etária, camadas das quais as mulheres se 
enquadram, principalmente mães solos, sem 
rendimento e em situação de vulnerabilidade 
nas ruas, para assim garantir um maior 
acesso ao direito à moradia e a segurança 
em relação à sua integridade física e moral. 

À vista disso, se prevê a necessidade de 
traçar um novo modelo de Zona Especial 
de Interesse Social, a ZEIS 4, a qual foi 
embasada pelo Plano Diretor de São 
Paulo. É válido ressaltar que no contexto 
dessa pesquisa a proposta da ZEIS 4 se 
caracteriza como um instrumento para 
aplicação dentro da poligonal delimitada 
para o presente estudo. O que poderia 
vir a se tornar um objeto para um plano 
habitacional de uma política pública mais 
aprofundada e completa, podendo ser 
replicada em outras áreas do Centro ou em 
outros bairros da cidade de Fortaleza. 

Com base nas diretrizes da ZEIS 3 do Plano 
Diretor de São Paulo, a ZEIS 4 também irá 
incluir imóveis subutilizados, não utilizados ou 
deteriorados, sendo localizados em regiões 
com boa infraestrutura urbana, de serviços 

e equipamentos e com uma boa oferta de 
empregos, onde haja interesse público ou 
privado em promover empreendimentos 
de Habitação de Interesse Social (HIS) 
e Habitação de Mercado Popular . Como 
forma de “identificar, reabilitar e dar uso 
aos espaços construídos ou lotes vazios 
(públicos ou privados) que geram “áreas 
mortas”, promovendo sua transferência 
temporária ou indefinida para entidades 
da comunidade do bairro” (Punt-6, 2017, 
tradução nossa). 

Assim, para a aplicação dessa nova 
demarcação de zona especial serão 
traçadas algumas diretrizes de ações com 
base no material da metodologia escolhida 
para esse estudo, o coletivo Punt-6 e 
algumas legislações já existentes nos 
Planos Diretores da cidade de São Paulo 
e Fortaleza.

o projeto

5

5 Segundo o Plano Diretor de São Paulo, 
Habitação de Interesse Social – HIS é aquela 
destinada ao atendimento habitacional das famílias 
de baixa renda, tendo no máximo um sanitário e uma 
vaga de garagem, podendo ser de promoção pública 
ou privada. E, a Habitação de Mercado Popular – 
HMP é, também, é aquela destinada ao atendimento 
habitacional de famílias, porém com renda salarial um 
pouco mais elevada, com até dois sanitários e até uma 
vaga de garagem, podendo ser de promoção pública ou 
privada.
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A segunda diretriz é contemplar a 
priorização das mulheres como chefes de 
família, garantindo seu acesso ao direito 
à moradia, e organizadas pelo perfil das 
usuárias com base em seus rendimentos 
salariais. Pois, de acordo com o censo de 
2010 do IBGE, em Fortaleza há um total de 

o projeto

6 Segundo o Diário Oficial da União o valor do 
salário-mínimo vigente é de R$ 1.045,00.  
7 Art. 35.  Os contratos e registros efetivados no 
âmbito do PMCMV serão formalizados, preferencialmente, 
em nome da mulher. 
Art. 35-A. Nas hipóteses de dissolução de união estável, 
separação ou divórcio, o título de propriedade do 
imóvel adquirido no âmbito do PMCMV, na constância 
do casamento ou da união estável, com subvenções 
oriundas de recursos do orçamento geral da União, do 
FAR e do FDS, será registrado em nome da mulher ou a 
ela transferido, independentemente do regime de bens 
aplicável, excetuados os casos que envolvam recursos do 
FGTS. (Incluído pela Lei nº 12.693, de 2012).

A idealização de promover habitação para 
diversos tipos de perfis sociais de mulheres 
e população no geral no bairro Centro, 
vem como a primeira diretriz habitacional 
da ZEIS 4, e tem como objetivo garantir 
uma maior diversidade socioeconômica do 
bairro Centro e facilitar o acesso a moradia, 
seja ela pública ou privada. Como forma de 
assegurar esse direito à moradia acessível, 
o manual do Punt-6 (2017), cita que nos 
bairros onde a mistura social habitacional 
está sendo promovida ou está começando a 
ser implementada, é importante desenvolver 
mecanismos, como, por exemplo, aplicação 
de aluguel social, assessória técnica 
(ATHIS), possibilidade de parcerias público-
privada (PPP). E, também, é de extrema 
importância prever medidas de combate à 
uma possível gentrificação do bairro, como 
a busca pelo controle do preço dos aluguéis 
ou criações de planos de uso.

Assim, a HIS será dividida em HIS 1 e 2, 
tendo essa classificação baseada no Plano 
Diretor de São Paulo (2014) e adaptada a 
realidade dos dados do IBGE em relação ao 
rendimento médio das mulheres na cidade 
de Fortaleza. Assim, a HIS 1 é destinada a 
famílias com renda familiar mensal a partir 
de 0 até 3 salários-mínimos  e a HIS 2 é 
destinada a famílias com renda familiar 
mensal a partir de 3 até 5 salários-mínimos. 
Já a Habitação de Mercado Popular (HMP), 
é destinada a famílias com renda familiar 
mensal que seja superior a 5 salários-
mínimos e igual ou inferior à 7 salários-
mínimos, podendo ser, também, assim como 
a HIS, de promoção pública ou privada.

6

34.943 famílias em domicílios compostas 
por mulheres sem cônjuge e com filhos 
que vivem de um rendimento menor 
ou até 1 salário-mínimo. Assim, diante 
dessa realidade, é necessário priorizar a 
aplicação de HIS para garantir o acesso 
à moradia as mulheres de rendas mais 
baixas e que muitas vezes estão inseridas 
em um cenário de maior vulnerabilidade e 
desamparadas. 

Com base nas linhas estratégicas do Punt-6 
(2017), intituladas de “Mecanismos legais e 
necessários para permitir que as mulheres 
permaneçam em sua casa com segurança 
e livre de seus agressores” e “Reservas 
obrigatórias para mulheres que sofreram 
violência sexista doméstica”, essas 
linhas estratégicas preveem “a garantia 
de mecanismos legais de acordo com o 
contexto local, que independentemente 
da propriedade do imóvel, mulheres e 
seus dependentes podem permanecer 
de maneira segura em sua residência 
habitual e em sua comunidade depois 
de passar por uma situação de violência, 
preservando a confidencialidade de sua 
situação e sua segurança” (PUNT-6, 2017, 
tradução nossa). E, além disso, a primeira 
diretriz da ZEIS 4 também foi desenvolvida 
com base no que está descrito na lei do 
Minha Casa Minha Vida , que em 2012 
foi definido que as mulheres passariam a 
ter preferência na posse do imóvel, como 
forma de segurança e proteção. 

7

_primeira diretriz

_segunda diretriz

o projeto

8 “Nos EHIS e nos EHMP serão consideradas não 
computáveis as áreas destinadas a usos não residenciais 
abertos ao público ou de uso institucional, quando 
localizadas no pavimento ao nível do passeio público, até 
o limite de 20% (vinte por cento) da área computável 
destinada a usos residenciais classificados como HIS e 
HMP.” (SÃO PAULO, 2014).

9 Como forma de estimular o uso de fachadas 
ativas dentro do plano de qualificação urbanística, o Plano 
Diretor Estratégico de São Paulo considera que não será 
computável “as áreas construídas no nível da rua com 
acesso direto ao logradouro, em lotes com testada superior 
a 20m (vinte metros), até o limite de 50% (cinquenta por 
cento) da área do lote, destinadas a usos classificados nas 
subcategorias de usos nR1 ou nR2.” (SÃO PAULO, 2014).

10 O Plano Diretor Estratégico de São Paulo (2014) 
considera que em edifícios de uso residencial destina-se 
“1 (uma) vaga por unidade habitacional” e edifícios de uso 
misto destina-se “(uma) vaga por unidade habitacional e 
1 (uma) vaga para cada 70m² (setenta metros quadrados) 
de área construída computável destinada ao uso nR (não 
residencial)”

_terceira diretriz

Projetar espaços de encontro entre 
a casa e a rua de uma forma que 
se conectem diretamente com o 
edifício, para que possam contribuir 
com outras atividades (permanecer, 
brincar, cuidar) e enriquecer o 
ambiente. Propor frentes fachadas 
que têm relação direta com a 
rua e a vida urbana, com uma 
transição gradual entre espaços 
domésticos e públicos, por exemplo, 
colocando limites permeáveis, 
como vegetações, paredes baixas, 
materiais transparentes.  

PUNT-6 (2017, p 69, 
tradução nossa)

De acordo com as ações projetuais 
apresentadas anteriormente na tabela das 
linhas estratégicas, se busca garantir um 
Centro mais vigilado e com maior vitalidade. 
Assim, na terceira diretriz da ZEIS 4, é 
delimitada a obrigatoriedade de promover o 
uso da misto das edificações, destinando o 
uso de parte da área dos imóveis a fachadas 
ativas, priorizando o pavimento térreo, com 
equipamentos de uso coletivo, serviços e 
comércios locais. 

Essas áreas não serão computadas quando 
aplicadas até 20%   da área construída do 
imóvel, e/ou até o limite de 50%  da área 
do lote, quando construídas no nível da rua 
com acesso direto, em lotes com testada 
superior a 15 metros. Essa diretriz vem 
como forma de melhorar os deslocamentos, 
a permeabilidade urbana, a sensação 
de segurança e a dinâmica nas áreas no 
entorno das habitações. 

Outra linha estratégica dentro dessa 
diretriz é o controle da área destinada a 
espaços exclusivos para estacionamentos, 
como prevê o Plano Diretor Estratégico 
de São Paulo (2014)  e adaptado para o 
presente estudo, uma    proposta da não 
obrigatoriedade de áreas destinadas 
a garagens, com no máximo de 1 vaga 
de garagem apenas para as unidades 
habitacionais, sendo um processo 
de desestimulo ao uso do veículo 
individual motorizado no bairro Centro e 
impulsionamento da caminhabilidade e do 
uso de transporte não motorizados, como 
bicicletas, e o transporte público coletivo. 

E, além disso, buscar ferramentas para 
garantir qualidade urbana na relação 
do espaço público e privado, ou seja, da 
transição do edifício em relação a calçada 
e a rua, como pontua e exemplifica Punt-6 
(2017) em como possibilitar essa relação do 
edificado com seu entorno:

8

9

10
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A quarta diretriz da ZEIS 4, será a proposta 
de flexibilização dos parâmetros urbanos 
construtivos delineados a partir dos dados 
da ZEDUS, como índices construtivos, 
altura máxima edificada, taxa de ocupação, 
levando em consideração o cenário urbano 
atual do Centro, como forma de promover 
um maior adensamento habitacional no 
bairro em seus vazios que potencializam 
a monofuncionalidade das áreas em 
determinados horários. Segundo Punt-6 
(2017), para o adensamento habitacional 
é importante levar em consideração as 
legislações urbanas tendo como objetivo 
de tornarem-nas mais flexíveis para apoiar 
a potencialização de uso do loteamento 
existente e da tipologia do edifício, 
permitindo métodos que aumentem a 
porcentagem de ocupação por lote.

A quinta diretriz contempla a criação 
de um conselho gestor, como o Plano 
Diretor Estratégico de São Paulo (2014) 
cita, sendo uma forma de garantir a 
participação popular no processo de 
promoção de Habitação de Interesse 
Social e Habitação de Mercado Popular 
em ZEIS e nos processos de participação 
de planejamentos de projetos urbanos 
para a área. O conselho gestor tem como 
dever incluir técnicos interdisciplinares 
sobre a realidade física e social do 
bairro (PUNT-6, 2017), que levem em 
consideração pautas sob a perspectiva 
de gênero, “garantindo a equidade e a 
diversidade de idades, origens, gênero” 
(PUNT,6, 2017). E, também, dar espaço 
e garantir a representatividade de 
mulheres nos debates, formulações de 
planejamento e no processo de tomadas 
de decisões, “identificando, valorizando e 
oferecendo subsídios para a articulação 
de grupos formais ou informais de 
mulheres atuantes na comunidade, que 
atuam como canal de voz para outras 
mulheres ou pessoas da comunidade” 
(PUNT-6, 2017).

*PDE SP (2014)

_quarta diretriz _quinta diretriz

índices atuais
[zedus centro]

tx. 
permeabilidade

tx. 
ocupacao

I.A
[índice de 

aproveitamento]

índices 
propostos
[zeis 4]

altura max.
edificacào

30% (min.)

60% (máx.)

4 (máx.)

95 m (máx.)

15% (min.)*

70% (máx.)*

idem

idem

o projeto

diversidade
socioeconômica

segurança da 
mulher

uso misto das 
edificações

conselho 
gestor

flexibilização 
dos índices

acesso à 
moradia

mulheres chefes 
de família

permeabilidade
urbana

inclusão e
representatividade

HIS I e II +
HMP

priorização do 
papel da casa

fachadas
ativas

participação
democrática

potencilização 
de uso

adensamento 
habitacional

l

diretrizes zeis 4

ll

lll

lV

V

_ quadro 04  resumo diretrizes zeis 4
fonte:  elaborado pela autora
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galpões e terrenos de estacionamento 
ou imóveis vazios/subutilizados 
dedicado ao uso exclusivo de 
estacionamento com área superior 
a 1000 m² para a aplicação de novas 
construções de HIS 1 e 2 e HMP.

_tipologia ‘c’ _tipologia ‘d’

_tipologia ‘e’

o projeto

Diante das diretrizes traçadas para 
a implementação da ZEIS 4 e do 
mapeamento dos imóveis vazios e/ou 
subutilizados e da metodologia aplicada 
em Moreno (2020), onde segundo a 
autora “foram definidos perfis a partir 
da combinação  da classificação (edifício 
vazio, terreno vazio, edifício subutilizado, 
estacionamento, terreno vazio e galpão/

edificações preexistentes vazias 
ou subutilizadas com térreo + até 4 
pavimentos para a aplicação de reformas 
e/ou retrofits e implementação da HIS 1. 

edificações preexistentes vazias ou 
subutilizadas com térreo + 5 ou mais 
pavimentos para a aplicação de reformas 
e/ou retrofits e implementação de HMP.

galpões e terrenos de estacionamento 
ou imóveis vazios/subutilizados dedicado 
ao uso exclusivo de estacionamento com 
área mínima de 125 m²   e área máxima 
de 1000 m² para a aplicação de novas 
construções de HIS 1 e 2.

imóveis públicos subutilizados para 
fins de equipamentos comunitários, 
institucionais e serviço, como apoio 
para as unidades habitacionais. 

[das tipologias]

_tipologia ‘a’ _tipologia ‘b’

11 Área mínima do lote para habitação de interesse 
social, de acordo com a LUOS (2016) de Fortaleza, valor 
inserido nas tabelas de parâmetros de parcelamento 
do solo e da ZEDUS Centro. 

depósito)” (MORENO, 2020), esses perfis 
foram localizados e adaptados dentro 
da delimitação da poligonal do estudo 
presente, sendo estabelecidas aqui novas 
definições de tipologias de uso para cada 
perfil, sendo elas: habitacionais (HIS 1 e 
2 e HMP) e/ou equipamentos de serviço, 
apoio, cultura, institucional e lazer.  

térreo térreo

≤ 4 pav

≥ 5 pav

x  ≥  1000 m² 125 m² ≤   x  < 1000 m²

x x

11

_ mapa 31 proposta de 
tipologias habitacionais
fonte:  elaborado pela autora
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de 0 a 3 de 5 a 7

ATHIS, PPP (Parceria 
Público - Privada), 
aluguel social.

ATHIS, PPP (Parceria 
Público - Privada), 
aluguel social.

_

retrofit / reformas 
estruturais da edificação 
prioritariamente para HIS 1;

fachadas ativas com 
aplicação de uso misto 
contando com comércio e 
serviços no térreo;

vagas de estacionamento 
não obrigatórias (caso 
haja, no máximo 1 vaga 
por unidade habitacional 
(verificar a possibilidade de 
subsolo).

reformas estruturais e 
estéticas da edificação 
para HMP (prevendo a 
possibilidade de instalação/
manutenção de elevadores);

fachadas ativas e uso misto 
da edificação com comércio 
e serviços no térreo;

vagas de estacionamento 
não obrigatórias (caso 
haja, no máximo 1 vaga 
por unidade habitacional - 
verificar a possibilidade de 
subsolo).

.

.

.

.

tipologia c tipologia etipologia d

população geral
de 0 a 5

+
de 5 a 7

de 0 a 5
+

de 5 a 7

ATHIS, PPP (Parceria 
Público - Privada), 
aluguel social.

ATHIS, PPP (Parceria 
Público - Privada), 
aluguel social.

PPP (Parceria Público 
- Privada)

construção de novas 
edificações para o uso de 
HMP e HIS 1 e 2 (levar em 
consideração as % dos 
índices urbanos descritos 
na ZEIS 4);

mínimo de 60% da área 
construída para HIS 1 e 2 e 
máximo de 40% para HMP e 
áreas não residenciais;

fachadas ativas e uso misto 
da edificação com comércio 
e serviços no térreo;

destinar área para 
equipamentos coletivos de 
apoio à habitação (horta, 
lavanderia, refeitório, 
espaços de trabalho 
e estudo, depósito) 
promovendo o senso de 
comunidade;

não serão consideradas 
computáveis áreas 
comerciais ou de apoio à 
habitação até 20% da área 
total construída;

vagas de estacionamento 
não obrigatórias (caso 
haja, no máximo 1 vaga por 
unidade habitacional – 
verificar a possibilidade de 
subsolo).

construção de novas 
edificações para o uso 
de HIS 1 e 2 (levar em 
consideração as % dos 
índices urbanos descritos 
na ZEIS 4);

mínimo de 40% da área 
construída para HIS 1 e 
mínimo de 40% para HIS 2 e 
quando construído até 20% 
de áreas não residenciais 
não serão computáveis;

fachadas ativas e uso misto 
da edificação com comércio 
e serviços no térreo;

não serão consideradas 
computáveis áreas 
comerciais ou de apoio à 
habitação até 20% da área 
total construída;

destinar área para 
equipamentos coletivos de 
apoio à habitação (horta, 
lavanderia, refeitório, 
espaços de trabalho 
e estudo, depósito) 
promovendo o senso de 
comunidade;

vagas de estacionamento 
não obrigatórias (caso 
haja, no máximo 1 vaga por 
unidade habitacional)

reabilitação e aplicação de 
novos usos à população 
em edifícios públicos que 
estejam desativados e/ou 
obsoletos, vazios. 

.

.

.



_ figura 89 vazios urbanos
fonte: acervo da autora

_ figura 00 praça dos leões
fonte: acervo da autora
_ figura 00 praça do ferreira
fonte: acervo da autora

_ figura 00 praça dos leões
fonte: acervo da autora

_ figura 90 e 91 vazios urbanos
fonte: acervo da autora
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[intervencões urbanas]

_barào do rio branco x castro e silva

A primeira área de intervenção se situa 
no cruzamento da Rua Barão do Rio 
Branco com Castro e Silva, onde há uma 
maior concentração das novas tipologias 
habitacionais com uso misto, buscando 
propor um redesenho das ruas, aplicação de 
mobiliários urbanos, novas infraestruturas 
e implementação de equipamentos de apoio 
à habitação. Na Barão do Rio Branco foi 
implementada zona 30, priorizando assim 
os pedestres e veículos não motorizados, 
“essas zonas também conhecidas como 
zonas de velocidade limitada, podem ser 
implementadas em áreas com limites de 
velocidade mais baixos do que o restante da 
cidade, como em torno de escolas e zonas 
residenciais” (NACTO, 2018, p 172). 

Além disso, houve um alargamento 
das calçadas e consequentemente 
uma diminuição da largura da faixa de 
rolamento, deixando assim apenas uma 
faixa para passagem de carros particulares 
e transporte público, com a troca do asfalto 
para piso intertravado e a criação de um 
tratamento de portal, que segundo NACTO 
(2018, p 132), servem como “alertas para os 
motoristas ingressarem em uma zona de 
maior lentidão, podendo incluir sinalização, 
portais de acesso, travessias elevadas e 
extensões do meio-fio”, como proposto no 
projeto com o uso da faixa elevada no início 
da rua. Além disso, também foi instalada 
uma ciclofaixa de mão única, com faixa de 
amortecimento para maior segurança do 
ciclista, conectando com a ciclofaixa já 
existente da Castro e Silva. 

As calçadas foram divididas em duas faixas: 
de serviço, onde se dispõem dos mobiliários 
como bancos, lixeiras, totens informativos, 
postes de iluminação pública, bicicletários, 
paradas de ônibus e infraestrutura verde, 
com jardins de chuva, e nas calçadas 

localizadas a direita do sentido da rua, 
há uma faixa dedicada para comércio, 
com a locação de carrinhos de vendas. 
E a segunda faixa, é a faixa livre, sendo 
um espaço para circulação de pedestres, 
que segundo NACTO (2018), é “a faixa 
que define o trajeto principal dedicado 
e acessível que corre paralelo à rua, 
garante que os pedestres tenham um 
lugar seguro e adequado para caminhar”, 
contando também com a aplicação do piso 
tátil e rampas de travessias acessíveis 
como maior garantia de segurança e 
acessibilidade, como cita NACTO (2018),

Ruas acessíveis são ruas seguras. 
As ruas devem oferecer caminhos 
acessíveis que correspondam às 
necessidades fundamentais de 
circulação de todos os usuários, em 
especial, os pedestres em cadeiras 
de rodas, os deficientes visuais e as 
pessoas com carrinhos de bebê. As 
ruas sem acessibilidade sujeitam 
os usuários mais vulneráveis a 
condições de insegurança. 

NACTO (2018, p 173)

_ figura 92  cruzamento rua barão 
do rio branco com castro e silva
fonte: acervo da autora

o projeto

A intervenção na rua Castro Silva foi uma 
readaptação do que já era existente, 
uma vez que a via já contava com uma 
ciclofaixa de mão única e duas faixas de 
rolamento, sendo uma delas uma faixa 
exclusiva para ônibus. Assim, houve um 
redesenho do alargamento das calçadas 
e a implementação de uma maior faixa de 
amortecimento entre as vias para veículos 
motorizados e o espaço para ciclistas. 
As calçadas também contaram com as 
faixas de serviço e faixas livres, mesmo em 
dimensões mais reduzidas em comparação 
com a Barão do Rio Branco, visto que é uma 
via caracterizada mais pelo fluxo comercial.

É proposto, também, o aterramento das 
fiações elétricas com a instalação de 
um sistema de serviços subterrâneos, 
contando também com o esgotamento 
sanitário, comunicação, gás, sistemas 
de distribuição e captação de águas. A 
instalação e posicionamento irá variar a 
depender da largura de suas vias, podendo 
estar localizado tanto no leito viário ou em 
sua faixa adjacente. Além disso, se prevê 
a locação de infraestrutura verde, a qual 
“complementa os sistemas tradicionais de 
drenagem de águas pluviais por canalização” 
(NACTO, 2018, p 156), locando os berços 
de forma descontínua ao longo da calçada 
com jardins de chuva, de forma a garantir a 
maior taxa de infiltração possível.

_ figura 96  rua castro e silva
fonte: acervo da autora

_ figura 93  rua castro e silva
fonte: acervo da autora

_ figura 94  e 95 rua barão do rio branco 
fonte: acervo da autora
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_ figura 97  planta baixa — ampliação 01
fonte: elaborada pela autora

*      vista da observadora
[fig 115 - p 215]

a

0 2 8m

equipamento de apoio / creche 

comércio

vazio / estacionamento

2.50 1.20 6.80 2.50

2.50 1.40 6.60 2.50

postes de 
iluminação

faixa exclusiva 
de ônibus

jardim de chuva

_ figura 98 e 99  corte b — 
situação atual e  proposta
fonte: elaborada pela autora

*       ver detalhamentos e 
especificações  dos mobiliários na 
[caixa de ferramentas — p 222]

ciclofaixa

serviços
subterrâneos



_rua barào do rio branco

0 2 8m_ figura 100  planta baixa — ampliação 02
fonte: elaborada pela autora
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*      vista da observadora
[fig 116 - p 215]

b

0 2 8m

proposta habitacional

térreo ativo / comércio

vazio / estacionamento

_ figura 103  detalhe infraestrutura 
verde —  jardim de chuva [s/ escala]
fonte: elaborada pela autora

brita
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_ figura 101 e 102  corte b — 
situação atual e  proposta
fonte: elaborada pela autora
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subterrâneos

jardim de 
chuva

abrigo de 
ônibus

arborização

piso tátil

*       ver detalhamentos e 
especificações  dos mobiliários na 
[caixa de ferramentas — p 222]
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iluminação

ciclofaixa

2.75 1.00 1.70 3.30 1.00 3.75

1.90 10.20 1.90
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_barào do rio branco x castro e silva

< barão do rio
 branco >

< castro e silva >

< castro e silva >

_ figura 104  perspectiva isométrica 
[barão do rio branco — r. castro e silva ]
fonte: elaborada pela autora

_ figura 105  e 106 proposta de intervenção 
urbana [r. barão do rio branco — .castro e silva]
fonte: elaborada pela autora
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o projeto

[intervencões urbanas]

A segunda intervenção compreende as 
ruas Guilherme Rocha, General Bezerril e do 
Rosário, que se interligam entre a Praça dos 
Leões e a Praça do Ferreira. Nesse caso, é 
levado em consideração as vias exclusivas 
para pedestres, com uma característica 
de lazer e comercial, com a implementação 
de faixas de comércio com a extensão de 
fachadas dos restaurantes e cafeterias 
e espaços para carrinhos de venda. Além 
disso, conta também com uma faixa de 
passagem e outra de serviço, com a locação 
de mobiliários urbanos como bancos, lixeiras, 
bicicletários, banheiros públicos, postes de 
iluminação e infraestrutura verde no eixo 
central das ruas. 

Se propõe, também, trocar o piso 
existente para o piso intertravado, com 
a implementação de faixas guias de piso 
tátil e calhas de concreto para o sistema 
de drenagem das águas. Assim, como na 
intervenção do cruzamento da Barão do Rio 
Branco e Castro e Silva, é proposto, também, 
o aterramento das fiações elétricas com 
a instalação de um sistema de serviços 
subterrâneos, contando também com o 
esgotamento sanitário, comunicação, gás, 
sistemas de distribuição e captação de 
águas.

_eixo praca dos leões — praca do ferreira

_ figura 108  cruzamento rua general 
bezerril com guilherme rocha 
fonte: acervo da autora

_ figura 109 rua general bezerril 
fonte: acervo da autora

_ figura 110 rua guilherme rocha 
fonte: google earth

_ figura 107 rua general bezerril 
fonte: google earth 0 10 25m
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_rua general bezerril x guilherme rocha

0 2 8m_ figura 111  planta baixa — ampliação 03
fonte: elaborada pela autora
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*      vista da observadora
[fig 115 e 116 - p 221]

d

*       ver detalhamentos e 
especificações  dos mobiliários na 
[caixa de ferramentas — p 222]
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térreo ativo / comércio

vazio / subutilizado

10.35

1.503.502.602.30

0 2 8m

_ figura 112 e 113  corte b — 
situação atual e  proposta
fonte: elaborada pela autora
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_ figura 114  perspectiva isométrica 
[praça dos leões — praça do ferreira ]
fonte: elaborada pela autora

_eixo praca dos leões — praca do ferreira

_ figura 115  e 116 proposta de intervenção 
urbana [eixo praça dos leões — .castro e silva]
fonte: elaborada pela autora
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[caixa de ferramentas]

_
to

te
m

 in
fo

rm
at

iv
o

Para a implementação do projeto 
urbano é levado em consideração 
a criação e locação de mobiliários 
urbanos necessários para o suporte a 
usuárias e usuários no uso dos espaços 
públicos. Assim como o projeto de 
referência do Centro Aberto em São 
Paulo explanado anteriormente nessa 
pesquisa, o projeto contou também com 
uma espécie de caixa de ferramentas, 
sendo incluso: módulos de banheiros 
públicos, abrigo de ônibus, bancos, 
lixeiras, totens de informação e postes 
de iluminação. Os mobiliários urbanos 
foram desenvolvidos e detalhados,  
seguindo uma mesma linguagem de 
design, entendendo a importância de 
se criar elementos urbanos que para 
além do desenho estético, estejam 
alinhados entre si e sejam funcionais. 
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o projeto

[intervencões artísticas]

As intervenções artísticas além de 
vir como uma metodologia educativa, 
também chega no sentido de 
apontar, criticar e alertar acerca da 
problemática, a qual a problemática em 
questão são as dificuldades e limitações 
impostas pelo sistema patriarcal 
que nós mulheres nos deparamos no 
decorrer do nosso cotidiano seja nos 
espaços públicos ou privados. Assim, a 
arte vem com o objetivo de expressar 
e expor no decorrer desses espaços as 
insatisfações e resistências que gritam 
e estão escancaradas, mas muitas 
vezes silenciadas. As artes foram 
produzidas em formato de imagens 
gráficas para impressão de lambes, 
que tem esse caráter de intervenção 
efêmera e prática, e aplicada em pontos 
estratégicos locados no plano geral de 
intervenção, como, por exemplo, em 
fachadas cegas, tapumes e pontos de 
ônibus. 

_ figura 117 simulação aplicação de lambes 
[rua general sampaio]
fonte: acervo da autora
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“Um homem, me parou na Praca do Ferreira e 
ficou me perguntando como fazia para chegar 
em um determinado lugar, sem tirar os olhos 
dos meus seios e me olhava de um jeito muito 
esquisito. Depois me questionou para onde eu 
iria. Fiquei muito sem jeito e me sentindo 
assediada. Fiquei com medo dele me seguir.” 
“Um homem, me parou na Praca do Ferreira e 
ficou me perguntando como fazia para chegar 
em um determinado lugar, sem tirar os olhos 
dos meus seios e me olhava de um jeito muito 
esquisito. Depois me questionou para onde eu 
iria. Fiquei muito sem jeito e me sentindo r.

fonte: acervo da autora

CONSIDERACÕES FINAIS
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consideracões finais

A partir de reflexões acerca das 
relações do corpo, espaço e gênero 
discutimos as relações da mulher com o 
espaço urbano do Centro de Fortaleza. 
A posição da mulher na sociedade 
reflete uma série de problemas, 
uma vez que a figura masculina está 
atrelada diretamente à posição de 
poder e privilégios. E, as cidades se 
configuram de tal forma que reforçam 
esses papéis, refletindo nas relações  
com o espaço público e privado. 
 
Ao realizar a análise espacial com base 
na metodologia do coletivo espanhol 
Punt-6, percebemos a carência de 
referências e metodologias que levem 
em consideração a questão de gênero 
no urbanismo no contexto brasileiro, 
assim fica evidente a necessidade 
da realização e aprofundamento 
de pesquisas que contemplem a 
realidade local. Para o rebatimento 
dessa metodologia do coletivo Punt-
6 na realidade vigente da área de 
intervenção delimitada, uma poligonal 
no bairro Centro da cidade de 
Fortaleza, foi contemplada a escala da 
vizinhança, levando em consideração 
os parâmetros avaliativos do espaço 
urbano sob a perspectiva de gênero 
(proximidade, diversidade, autonomia, 
vitalidade e representatividade) 
contextualizados na poligonal de estudo.  
 
A aplicação da metodologia avaliativa 
com recorte de gênero incluiu 
processos participativos que foram 
fundamentais para a definição das 
áreas de intervenções, pois resultaram 
na compreensão das problemáticas 
do cotidiano e a relação da mulher 
fortalezense com a área no bairro Centro 
de Fortaleza. Em virtude do cenário atual 
de pandemia que estamos inseridas 
as análises de campo e a aplicação 
das dinâmicas participativas foram 
limitadas, não refletindo integralmente 
a realidade vigente das mulheres que 
participam de forma mais ativa da 

dinâmica do bairro. No entanto, ainda 
foi possível alcançar um resultado 
que permitiu dar prosseguimento 
nas análises urbanas na escala de 
bairro, entender como se configura 
o Centro e o que ele representa para 
as mulheres, e, assim, traçar as linhas 
estratégicas e diretrizes projetuais.   
 
O resultado do projeto urbanístico teve 
como finalidade inserir novos usos dentro 
da poligonal de intervenção, pautada no 
perambular não-linear das mulheres em 
seus cotidianos, nas vivências da mulher 
fortalezense e dos seus anseios em 
sua relação com o bairro Centro. Foram 
propostos e costurados diferentes 
intervenções para garantir uma vivência 
mais autônoma e segura para as 
mulheres frequentadoras e moradoras 
do bairro. Traçando eixos projetuais 
que contemplaram o adensamento 
habitacional, com a proposta de uma 
nova ZEIS, a qual prioriza e garante 
o acesso à moradia. As intervenções 
urbanas na escala viária e de mobilidade, 
buscando propor desenhos mais 
acessíveis e inclusivos. A implementação 
de infraestrutura urbana básica, 
abrigo de ônibus, banheiros públicos, 
infraestrutura verde, entre outros. E, 
por fim, a aplicação das intervenções 
artísticas como finalização dessa costura, 
trazendo a arte como crítica e manifesto.  

Se entende que as problemáticas e os 
contextos de opressões e posições sociais 
que nós mulheres estamos inseridas 
vão muito além de uma proposta do 
espaço palpável, físico. Essa discussão 
excede para o plano ideológico, ou seja, 
requer pautas e áreas de pensamentos e 
discussões transversais, que cruzem as 
mais diversas escalas de intermediações 
físicas, sociais, ideológicas, urbanísticas, 
artísticas, e, também, arquitetônicas.  
 
Assim, esse trabalho vai para além do 
objetivo projetual, vem também com 
o intuito de manifestar a urgência e a 
resistência de ocupar as camadas públicas 
e privadas pelas mulheres, levando em 
consideração as interseccionalidades, 
e trazendo possibilidades de futuros 
encaminhamentos e extensões da pesquisa, 
uma vez que a temática se desdobra em 
complexidades e atravessa as mais diversas 
camadas.
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fonte: acervo da autora
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_questionario 0I

corpos insurgentes
* olá! seja bem vindx

sou estudante de arquitetura e urbanismo, e por acreditar e defender 
uma sociedade onde os espaços públicos e privados devem ser mais 
democráticos, horizontais e inclusivos, decidi realizar meu trabalho 
de conclusão de curso englobando a temática do urbanismo sob a 
perspectiva de gênero com uma análise aplicada na vivência da mulher 
na cidade de Fortaleza com um recorte no bairro Centro. 

diante do cenário atual que estamos vivendo a metodologia presencial 
de entrevistas e oficinas que seriam aplicadas tornaram-se inviáveis, 
assim, como método provisório decidi formular esse questionário online 
a fim de coletar parcialmente dados e resultados acerca do assunto 
abordado. 

responde aí, é pro meu tcc! 

[identidade de gênero] [autodeclaração de cor ou 
raça/etnia]

[com que frequência você 
vai ao Centro?]

[você costuma ir para eventos 
noturnos no Centro?]

[ao se deslocar, seus 
destinos costumam se 
localizar no mesmo bairro 
onde mora ou em suas 
proximidades? exemplo: 
trabalho, escola/faculdade, 
supermercado, clínicas/
hospitais, restaurantes, 
espaços de lazer, entre 
outros]

[qual seu principal meio de 
locomoção?]

[ao estar no Centro, quais as 
sensações que o espaço te 
transmite? 

[e qual seu meio de 
locomoção secundário?]

[em qual bairro você 
mora?]

[qual a média de tempo 
dos seus deslocamentos 
principais?]

[agora, esse é um espaço livre para 
caso você queira escrever, relatar ou 
pontuar algo sobre essas sensações 
associadas ao Centro. Além disso, é 
aberto também para sugestões em 
relação a temática da pesquisa]

* Por fim, essa parte final será 
direcionada para as mulheres. O 
link abaixo te levará para um mapa 
colaborativo, onde você pode 
adicionar marcadores dos espaços 
que você mais frequenta no Centro:

* questionário aplicado na plataforma 
online da google forms

[mapa colaborativo - mulheres]

[e me diz, quais são seus 
usos e atividades principais 
no Centro?]

[em relação a sua rotina, 
com qual imagem a seguir 
você mais se identifica?]

[orientação sexual]

[idade]

mulher cis
branca

nunca

nunca

sim

ônibus medo

opção 01

heterossexual

15 - 20

homem cis
preta

raramente

raramente

não

metrô nostalgia

opção 02

bicicleta tranquilidade

vulnerabilidade

constrangimento

homossexual

21 - 30

mulher trans
parda

às vezes

às vezes

carro afetividade

opção 03

uber/táxi hostilidade

[repete opções a cima]

[esquemas de rotina - 
pp. 146]

[link que direciona para o mapa 
colaborativo da google]

bissexual

31 - 40

homem trans
indígena

muitas vezes

muitas vezes

sempre

sempre

motocicleta insegurança

conforto

a pé segurança

liberdade

assexual

41 - 50

não-binário

pansexual

51 - 60+

agênero

outros

outros

outros

outros

outros
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corpos insurgentes
* olá!

me chamo thais, estou me formando agora em arquitetura e urbanismo, 
e fiz esse questionário para coletar dados e complementar minha 
pesquisa do TCC sobre o cotidiano das mulheres e sua relação com o 
Centro de Fortaleza - Ceará. E meu objetivo é de entender melhor sobre 
as vivências e quais as problemáticas que nós mulheres usuárias desse 
espaço passamos em nosso dia-a-dia, e quais soluções poderiam ser 
aplicadas. 

[autodeclaração de cor ou 
raça/etnia]

[com qual frequência você 
vai ao bairro?]

[como você considera 
a qualidade desse 
espaço para pedestres e 
ciclistas? calçadas, ruas, 
sinalizações]

[e a qualidade dos espaços 
livres/praças nessa área? 
iluminação, locais para 
descanso – bancos, entre 
outros]

[em quais horários você vai 
para o bairro Centro?]

[em relação ao entorno 
da Praça do Ferreira, 
Praça dos Leões e Passeio 
Público, você costuma 
transitar por esses 
espaços? ruas: General 
Sampaio, Castro e Silva, 
Senador Pompeu, Pedro 
Pereira, Floriano Peixoto]

[a creche e/ou escola 
do(s) seu(s) filho(s) é 
considerada uma opção de 
apoio para você?]

[você se considera a 
responsável pelo trabalho 
doméstico?]

[você considera ter tempo 
livre para atividades 
próprias/pessoais?]

[em suas vivências, o 
ambiente doméstico foi 
ou é relacionado a um 
ambiente para mulheres?]

[sem levar em consideração 
os filhos, você é responsável 
pelos cuidados de alguém? 
Se sim, quem? por exemplo: 
pai, mãe, avó, etc]

[qual seu principal meio de 
transporte?]

[como é seu deslocamento 
até o bairro?]

[quais atividades 
realizadas no bairro?]

_pode selecionar mais de 
uma resposta_

_imagem do mapa da área_

_pode selecionar mais de 
uma resposta_

_se não tiver filhos pode 
pular essa pergunta_

[você tem filhos?]

[se sim, tem com quem 
deixá-los?]

[o bairro que você mora]

[o bairro que você 
trabalha/estuda]

[profissão]

[qual a média de tempo dos 
seus deslocamentos?]

[você e sua relação com o Centro]

[estado civil]

[idade]

branca

nunca

muito ruim

manhã

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

ônibus

ônibus

trabalho

solteira

15 - 20

15 - 30 min

preta

raramente

ruim

tarde

não

não

não

não

não

não

não

metrô

bicicleta

bicicleta

moradia
casada

21 - 30

30 min - 1  hora

parda

às vezes

média

noite

carro

carro

lazer
uber/táxi

viúva

31 - 40

1 - 2 horas

indígena

muitas vezes

boa

sempre

muito boa

motocicleta

motocicleta

compras
a pé

a pé

divorciada

41 - 50

mais de 2 horas

separada

51 - 60+

outros

outros

outros

outros

outros

[se tiver filhos, você os 
leva para o bairro? se sim, 
existe alguma dificuldade 
encontrada? por exemplo: 
falta de acessibilidade, 
segurança, clima, entre 
outras]

[repete opções a cima]
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corpos insurgentes
[você acha que os espaços 
públicos no Centro 
representa, acolhe e 
são pensados para as 
mulheres? em imagens 
de propagandas, placas 
de sinalizações, estátuas/
elementos históricos]

[você se sente segura ao 
andar nessa área?]

[você se sente segura 
nos espaços de chegada 
e espera do transporte 
público nessa área do 
Centro? paradas de ônibus, 
terminais]

[já se sentiu obrigada a 
mudar de percurso nessa 
área do Centro por medo?]

[já passou por alguma 
situação de assédio? Algum 
homem já constrangeu/
mexeu com você nessa 
área do Centro?]

[se sim, e se quiser relatar 
como/onde, aqui é um 
espaço livre]

[quais locais você se sente 
mais segura e insegura? 
Tem algum horário ou 
espaço que você evita 
passar?]

[o que você acha que se pode 
fazer para transformar o 
Centro em um bairro mais 
representativo e acolhedor 
para as mulheres? Que 
facilite a vida cotidiana da 
mulher e a sua segurança]

[se houvesse um projeto 
de trazer habitações para 
o Centro, você gostaria 
de morar no bairro? Isso 
facilitaria seu dia a dia?]

sim

sim
sim

sim

sim

sim

não

não
não

não

não

não

_questionario 02

outros

* questionário aplicado na plataforma 
online da google forms
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ABRIGO DE ÔNIBUS
ESCALA1 1/20

PLANTA COBERTA

ABRIGO DE ÔNIBUS
ESCALA2 1/20

PLANTA BAIXAR

ABRIGO DE ÔNIBUS
ESCALA3 1/20

VISTA FRONTAL ABRIGO DE ÔNIBUS
ESCALA4 1/20

CORTE FRONTAL

ABRIGO DE ÔNIBUS
ESCALA5 1/20

VISTA LATERAL 01
ABRIGO DE ÔNIBUS
ESCALA6 1/20

VISTA LATERAL 02

ABRIGO DE ÔNIBUS
ESCALA7 1/20

CORTE LATERAL

MÓDULO 01 - BANCO
ESCALA8 1/20

PLANTA BAIXA

MÓDULO 01 - BANCO
ESCALA9 1/20

VISTA FRONTAL

MÓDULO BANCO
ESCALA10 1/20

CORTE LATERAL

MÓDULO BANCO
ESCALA11 1/20

VISTA LATERAL

MÓDULO 02 - BANCO
ESCALA12 1/20

PLANTA BAIXA

MÓDULO 02 - BANCO
ESCALA13 1/20

VISTA FRONTAL

MÓDULO 01 - LIXEIRA
ESCALA14 1/20

PLANTA BAIXA

MÓDULO 02 - LIXEIRA
ESCALA15 1/20

PLANTA BAIXA
MÓDULO 01 - LIXEIRA
ESCALA16 1/20

VISTA FRONTAL
MÓDULO 02 - LIXEIRA
ESCALA17 1/20

VISTA FRONTAL
MÓDULO LIXEIRA
ESCALA18 1/20

VISTA LATERAL
MÓDULO LIXEIRA
ESCALA19 1/20

CORTE LATERAL

MÓDULO TOTEN
ESCALA20 1/20

PLANTA BAIXA

MÓDULO TOTEN
ESCALA21 1/20

VISTA FRONTAL
MÓDULO TOTEN
ESCALA22 1/20

VISTA LATERAL

TELHA METÁLICATOTEN INFORMATIVO EM PERFIL
TUBULAR 3x3CM METÁLICO PRETO

CALHA

PROJEÇÃO ÁREA
CADEIRANTE

TOTEN INFORMATIVO EM PERFIL
MODULAR 3x3CM METÁLICO PRETO

BANCO COM TÁBUA DE MADEIRA
COM DETALHE EM BIT 1CM
PARAFUSADO EM ESTRUTURA
METÁLICA TUBULAR 5x5CM

PROJEÇÃO COBERTA

ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL
TUBULAR 3x3CM PRETO

PAINEL DE ACRÍLICO TRANSLÚCIDO
10MM SUSTENTADO POR
ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR
PRETA 5X5CM

TOTEN INFORMATIVO DIGITAL EM
PERFIL TUBULAR 3x3CM METÁLICO
PRETO

ESPAÇO PARA
PUBLICIDADE

COBERTA COM PLATIBANDA EM
CHAPA METÁLICA METALON PRETO
COM TELHA METÁLICA E CALHA

PAINEL ACRÍLICO TRANSLÚCIDO
10MM

BANCO COM TÁBUA DE
MADEIRA COM DETALHE
EM BIT 1CM PARAFUSADO
EM ESTRUTURA METÁLICA
TUBULAR 5x5CM

COBERTA COM PLATIBANDA EM
CHAPA METÁLICA METALON PRETO
COM TELHA METÁLICA E CALHA

TOTEN INFORMATIVO EM PERFIL
MODULAR 3x3CM METÁLICO PRETO

BANCO COM TÁBUA DE
MADEIRA COM

DETALHE EM BIT 1CM
PARAFUSADO EM

ESTRUTURA METÁLICA
TUBULAR 5x5CM

TELHA METÁLICA

RECORTE PARA
ESCOAMENTO DE ÁGUA

ESPAÇO PARA PASSAGEM DE
FIAÇÃO DO TOTEN INFORMATIVO
DIGITAL COM ESTRUTURA EM
PERFIL TUBULAR 3x3CM METÁLICO
PRETO

ESPAÇO PARA
PUBLICIDADE

PAINEL ACRÍLICO TRANSLÚCIDO
10MM COM SUSTENTAÇÃO EM
PERFIL METÁLICO PRETO 5X5CM

BANCO COM TÁBUA DE MADEIRA
COM DETALHE EM BIT 1CM
PARAFUSADO EM ESTRUTURA
METÁLICA TUBULAR 5x5CM

ESTRUTURA
FIXADA COM

CHUMBADORES
DE ENCAIXE

CONCRETADO
AO SOLO

ESTRUTURA FIXADA COM
CHUMBADORES DE ENCAIXE

CONCRETADO AO SOLO

TOTEN INFORMATIVO DIGITAL EM
PERFIL TUBULAR 3x3CM METÁLICO
PRETO

BASE EM MÓDULO
DE CONCRETO
PRÉ MOLDADO

PAINEL EM
ACRÍLICO COM
MAPAS E DETALHES
INFORMATIVOS

BASE EM MÓDULO
DE CONCRETO
PRÉ MOLDADO

PAINEL EM ACRÍLICO COM
MAPAS E DETALHES

INFORMATIVOS

BASE EM MÓDULO
DE CONCRETO
PRÉ MOLDADO

PAINEL EM
ACRÍLICO COM
MAPAS E DETALHES
INFORMATIVOS

BANCO COM ESTRUTURA EM
CONCRETO PRÉ MOLDADO

COM ENCAIXE PARA ASSENTO
EM TÁBUA DE MADEIRA COM

DETALHE EM BIT 1CM

LIXEIRA COM COMPARTIMENTO
EM CONCRETO PRÉ MOLDADO
E PROTEÇÃO SUPERIOR EM
MADEIRA

CONCRETO
PRÉ MOLDADO

PROTEÇÃO EM
MADEIRA



1.80 2.00

.2
5

4.
90

.1
0

2.
94

1.
41

5.
00

4.
35

9.
35

1.80

2.0
0

3.60

5.
00

1.80

.2
5

1.80

3.60

.30 1.25

4.
35

.6
0

.38

1.2
0

.38

PR
O

JE
TO

:

O
R

IE
N

TA
D

O
R

A:

AL
U

N
A:

C
O

R
PO

S 
IN

SU
R

G
EN

TE
S:

 N
AR

R
AT

IV
AS

 U
R

BA
N

AS
 S

O
B 

A 
PE

R
SP

EC
TI

VA
 D

A 
M

U
LH

ER

G
ER

M
AN

A 
PI

N
H

EI
R

O
 C

ÂM
AR

A

TH
AI

S 
C

. C
. M

EN
ES

C
AL

 D
E 

AB
R

EU

TU
R

M
A:

25
10

T0
1 

- 2
0.

2

D
AT

A:
20

/0
1/

20
21

A
R

Q
U

IT
ET

U
R

A
 E

 U
R

B
A

N
IS

M
O

TR
A

B
A

LH
O

 D
E 

C
O

N
C

LU
SÃ

O
 D

E 
C

U
R

SO

06
05

POSTE DUPLO
ESCALA1 1/20

PLANTA BAIXA

POSTE DUPLO
ESCALA2 1/20

VISTA LATERAL
POSTE DUPLO
ESCALA3 1/20

CORTE LATERAL

POSTE SIMPLES
ESCALA4 1/20

PLANTA BAIXA

POSTE SIMPLES
ESCALA5 1/20

VISTA LATERAL

PERFIL TUBULAR
METÁLICO 10X25CM

LUMINÁRIA DE
SUPERFÍCIE LED 150W

LUMINÁRIA DE
SUPERFÍCIE LED 150W

PERFIL TUBULAR
METÁLICO 10X25CM
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BANHEIRO PÚBLICO
ESCALA1 1/20

PLANTA COBERTA

BANHEIRO PÚBLICO
ESCALA2 1/20

PLANTA BAIXA BANHEIRO PÚBLICO
ESCALA3 1/20

VISTA FRONTAL

BANHEIRO PÚBLICO
ESCALA4 1/20

VISTA LATERAL
BANHEIRO PÚBLICO
ESCALA5 1/20

CORTE A
BANHEIRO PÚBLICO
ESCALA6 1/20

CORTE B

B

B

AA

DMLCAIXA D'ÁGUA

SHAFT

PR
O

JE
Ç

ÃO
 T

R
O

C
AD

O
R

D
O

BR
ÁV

EL

VASO SANITÁRIO

BARRAS DE
ACESSIBILIDADE

SISTEMA DE COBRANÇA

TELHA TRANSLÚCIDA

PROJEÇÃO MÓDULO
BANHEIRO

CALHA

SISTEMA DE
DRENAGEM

ESTRUTURA EM STEEL FRAME
COM REVESTIMENTO EM
CHAPA METÁLICA BRANCA
APARAFUSADA

ABERTURA ZENITAL PARA
ILUMINAÇÃO NATURAL

ESTRUTURA FIXADA
COM CHUMBADORES

DE ENCAIXE
CONCRETADO AO

SOLO




