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A monografia aborda as políticas 
públicas de São Paulo, mais 
precisamente as políticas rodoviaristas e 
habitacionais, de forma a entender  
os desdobramentos de ambas  
as aproximações que valorizam  
o indivíduo e o coletivo. Na abordagem 
prática, observa-se o assédio como  
a última barreira da mulher na cidade,  
e quais as percepções e consequências 
da violência sexual — verbal ou física —  
no cotidiano feminino.  
Por fim, o trabalho propõe quatro 
intervenções arquitetônicas em um 
percurso, que se constroi na conexão  
de dois trabalhos previamente 
projetados por duas mulheres: Ana Buim, 
na Major Sertório, e Isabella Rosa, na 
Rua Augusta, que também dedicaram 
suas pesquisas em Arquitetura às 
questões de gênero. As quatro propostas 
se dão no trajeto que vai do Baixo 
Augusta, passando pela Praça Roosevelt, 
atravessando a Consolação em direção 
ao baixio do Minhocão e finalmente 
vira na Major Sertório, e se desdobram 
a partirde um módulo comum em 
quatro respostas à situações cotidianas 
relatadas em entrevistas feitas com 
mulheres no decorrer do processo. 
Espera-se com este trabalho maior 
constatação dos impasses presentes 
na cidade para a permanência da mulher,
ampliando a discussão ainda pouco 
explorada no ambiente acadêmico.

palavras-chave
mulher, gênero, público, feminismo

abertura Este trabalho funciona enquanto  
uma subversão do ponto de vista sobre 
o processo urbano, trazendo uma  
perspectiva feminista. Com o objetivo  
de compreender a relação da mulher 
com a cidade, foi traçada uma linha  
de raciocínio que se inicia na abordagem 
teórica, seguida da teórico-prática e, 
por fim, prática. A primeira analisa as 
consequências da adoção do masculino 
como neutro em diversos campos,  
e de que forma ela reverbera na 
construção da identidade da mulher 
ao gerar na alteridade a negação da 
subjetividade feminina. Na abordagem 
teórico-prática, o trabalho se aproxima 
da arquitetura e do urbanismo por meio  
do questionamento do Modulor de 
Corbusier como unidade universal, 
sendo este uma expressão domasculino 
neutro dentro da arquitetura. Em seguida, é 
perseguido um panorama histórico com 
a intenção de iluminar as raízes  
da dualidade público/privado em relação 
ao corpo feminino, caracterizando  
a mulher urbana como transgressora. 
Constatada a divisão sexual do espaço 
na cidade, analisa-se a posição  
da mulher na economia, trazendo 
pautas como o trabalho doméstico e as 
duplas, até triplas jornadas como fatores 
determinantes da relação mulher-cidade. 
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abstract This works aims to subvert the point  
of view about the urban process, bringing  
a feminist perspective to it. To understand 
the relation between women and the 
city, this work starts with a theoretical 
approach, followed by a theoretical-practical
and, lastly, practical. The first one analyze 
the consequences of the adoption of the 
masculine as neutral in different fields, 
and in which ways it reverberates in the 
construction of the female identity,  
by generating in alterity the denial  
of the female subjectivity. In the theor 
etical-practical seccion, the work 
approaches architecture and urbanism 
through questioning Corbusier’s Modulor 
as a universal measure, as it is  
a expression of the neutral masculine  
in architecture. Then, a historical context  
is brought to understand the roots  
of the dualitz public/private in relation  
to the female body, characterizing urban 
women as transgressors.  With the aim  
of understanding the sexual division
of space in the city, the position of women 
in economy is annalized, bringing matters 
as the domestic work and double/triple
burden as decisive factors in the woan-city
parallel. The paper analyses São Paulo’s’ 
politics, precisely highway focused  
and habitational politics, as a way  
of understanding the deployments of both 
individual and collective approaches. 

As for the practical section,  
the harassment is observed as the last 
obstacle for women in the city, as well  
as the perception and consequences  
of the sexual violence - verbal  
or physical - in women’s daily routine. 
At last, this work proposes four 
architectural interventions in a path, 
which is made by the connection  
of two previously designed works by two 
women: Ana Buim, at Major Sertório,  and 
Isabella Rosa, at Augusta street, who 
also dedicated theirs researches  
in architecture to gender issues. 
Four interventions are made in the path 
that goes from the down side  
of Augusta, passes through Roosevelt 
plaza, crosses Consolação towards 
underneath the Minhocão, and finally 
turns into Major Sertório, and they develop 
from a common module in four different 
responses to daily situations reported 
in interviews made with women in the 
process. 
 It is expected that this work will make  
it possible to verify the impasses present 
in the city for the permanence  
of women, expanding a still poorly 
explored field in the academic 
environment.

key words
women, gender, city, public, feminism
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O objetivo deste trabalho é compreender
a relação da cidade com a mulher, 
subvertendo o ponto de vista sobre  
o processo urbano a partir de uma 
narrativa feminista. Para isso, o trabalho 
foi dividido em três abordagens: teórica, 
teórico-prática e prática, e se conclui 
com a proposta de quatro intervenções 
arquitetônicas em um percurso      
em São Paulo.
Para além de analisar os sintomas 
atuais da relação mulher-cidade, 
o trabalho se propõe a observar as raízes 
da construção dessa díade, examinando 
as formas com que  
o corpo feminino sofreu uma associação 
ao ambiente privado, tendo sua 
existência pública negada e, quando 
transgredida, condicionada à tornar 
o corpo público também.
Foram necessários recortes 
interdisciplinares para ampliar as 
questões discutidas, e além de arquitetos 
e arquitetas, são consultadas autoridades 
da economia, literatura, linguagem, 
história, cultura como Simone de 
Beauvoir, Katherine Marçal, Lélia 
Gonzalez, Zaida Muxi e Ana Falú, 
fazendo paralelos com pesquisas 
atuais como Chega de Fiufiu, do Think 
Olga e algumas pesquisas de autoria 
própria feitas no decorrer do ano de 
pesquisa, que direcionaram o trabalho 
em diversos contextos. 
A pesquisa se inicia na conceituação do 
masculino como neutro, observando os 
desdobramentos do sexismo linguístico 

na construção da identidade feminina 
e na presença da mulher em relatos 
históricos e, consequentemente,  
na narrativa histórica em si. Para ilustrar 
o raciocínio, é feita uma relação  
com Dom Casmurro, obra de Machado  
de Assis. Se o romance é narrado  
por Bentinho, quando o leitor  
contempla Capitu, será que está 
observando Capitu ou Bentinho?  
Se a históriadas mulheres  
é intermediada pelos homens, será que 
estamos diante da história dos homens 
ou das mulheres?
As consequências da construção  
da identidade feminina em relação  
à masculina são examinadas no campo 
da Arquitetura, se aproximando  
da conceituação do Modulor  
de Corbusier como figura neutra  
que abriga proporções universais.  
Em seguida, a narrativa é retrocedida 
para o surgimento das propriedades 
privadas, com o intuito de analisar  
o paradoxo público-privado em relação à 
mulher e ao corpo feminino. 
A divisão sexual do trabalho  
é conceituada em relação à divisão 
sexual do espaço, e são estudados 
os efeitos do trabalho doméstico não 
remunerado sobre a (ausência de) 
apropriação da cidade pelas mulheres.  
A lógica feminina de utilização  
do espaço urbano é observada  
em contraponto à masculina, raciocínio 
desenvolvido apoiando-se na pesquisa 
de Renata Coradin (2010),  

“Eu tenho pressa e eu quero ir pra rua
Quero ganhar a luta que eu travei
Eu quero andar pelo mundo afora
Vestida de brilho e flor
Mulher, a culpa que tu carrega não é tua
Divide o fardo comigo dessa vez
Que eu quero fazer poesia pelo corpo
E afrontar as leis que o homem criou  
pra te maldizer”

- Ekena
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antecedendo a análise de políticas 
públicas em São Paulo que prejudicaram 
ou favoreceram a ocupação do espaço 
urbano, com enfoque em diretrizes 
rodoviaristas e habitacionais. 
Uma reflexão crítica em relação              à 
violência sexual urbana — verbal        ou 
física — é feita em torno da pesquisa 
Chega de Fiufiu (2013), do Coletivo Think 
Olga, revelando o assédio como  
um obstáculo comum à todas  
as mulheres que habitam  
o espaço público. Os reflexos  
da responsabilização da vítima pelos 
assédios alheios sobre si e do medo 
de ocupar o espaço público são 
analisados, compondo uma barreira, 
simultaneamente, invisível e atemporal.
Como exercício projetual, um percurso  
é criado conectando projetos elaborados 
por duas arquitetas — que também 
dedicaram suas pesquisas às questões 
de gênero — em seus trabalhos finais 
de graduação, “Vaca Profana” (2017), 
projeto desenvolvido no eixo da Major 
Sertório por Ana Buim, que trata  
de infraestruturas urbanas com enfoque  
no tema da prostituição, 
e “A Mulher e a Cidade” (2018), 
no eixo da Augusta por Isabella 
Rosa, que propõe uma intervenção, 
concomitantemente, prática  
e representativa em torno da questão  
da violência sexual. Ao longo  
do novo percurso, são propostas quatro 
intervenções, partindo do mesmo 
módulo, em resposta  

à pontos levantados ao longo  
da pesquisa. 
Como desfecho, experiências 
e diálogos vividos durante o processo 
são relatados em crônicas ilustradas 
pela autora.
O trabalho se conclui no paradoxo  
de sua impossibilidade de conclusão,  
ao enxergar a cidade como uma obra  
em criação contínua e conjunta, 
ressaltando a priorização do processo 
sobre um produto final, e convocando 
outras mulheres a se apropriarem  
da pesquisa e desenvolverem  
um pensamento coletivo e feminino 
sobre a cidade.
Este trabalho é um convite.
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Há muito tempo, Édipo, velho e cego, 
vagava pelas estradas.
Ele parou ao sentir um cheiro familiar. 
Era a Esfinge.
Édipo disse: “Gostaria de fazer-te uma 
pergunta. Por que eu não reconheci 
minha mãe?”
“Porque você deu a resposta errada”,
 lhe disse a Esfinge.
“Mas foi tal resposta que tornou tudo 
possível”, disse Édipo.
“Não”, ela disse. “Quando eu perguntei 
‘O que caminha com quatro pernas
pela manhã, duas à tarde e três  
à noitinha’, tu respondestes ‘Homem’.
Você não disse nada sobre a Mulher.”
“Mas quando você diz Homem”, 
falou Édipo, “isso inclui as mulheres 
também. Todo mundo sabe disso.”
Ela lhe replicou:  
“Isso é o que você pensa”.
- Muriel Rukeyser

O HOMEM COMO NEUTRO01
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Édipo e a Esfinge
Fonte: Louvre

A construção social do gênero determina 
o que é apropriado para cada um dos 
universos em uma equação excludente  
e binária: masculino  
e feminino. Uma parcela específica  
da sociedade foi construída como neutra 
e universal com embasamento  
em âmbitos filosóficos, sociais, literários, 
culturais, econômicos  
e políticos ao longo da História  
da humanidade. Como pontua Katerine 
Marçal (2012, p36): é uma história  
boa – e pouca gente questiona uma boa 
história. Essa construção e seus pilares 
serão objetos de análise desse capítulo.

Grandes figuras históricas moldaram 
a nossa sociedade, economia, cultura 
e filosofia: Descartes, Freud, Adam 
Smith, Nietzsche, Aristóteles,  itágoras, 
Picasso, Van Gogh, Einstein, Corbusier, 
Newton, Pasteur, Platão, Locke, 
Maquiavel, Lenin, Voltaire, Heidegger, 
Rousseau... A lista é longa. Na verdade,  
a lista oficial carrega 100 nomes, 
e foi produzida por Michael Hart  
em “The 100: A Ranking of the Most 
Influential Persons in History, Revised 
and Updated for the Nineties”. 
Entre todos os 100 nomes, apenas  
uma mulher: Isabel I.
Onde estavam as mulheres? 
Aliás, o que é uma mulher?
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Telma Portugal, a primeira mulher a ingressar 
na turma de Engenharia da UFF, 1962
Fonte: As Mina na História

Nise Silveira, a única mulher na 
turma da Faculdade de Medicina 
da Bahia. Defendeu a tese  
“Ensaios sobre a criminalidade 
da mulher no Brasil”, 1926
Fonte: As Mina na História

Carlota Pereira Queiroz na Câmara 
dos Deputados, 1934
Fonte: Instituto Durango Duarte
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Palácio do Planalto, 2019.
Fonte: Daniel Marenco

Maria José Salgado Lajes, primeira mulher eleita 
deputada da Assembléia Legistalisva do estado 
de Alagos, Macéio, 1935
Fonte: As Mina na História
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Victoria Sau – Conversación fictícia

A normalização do homem como  
ser humano neutro pode ser observado 
também na nossa linguagem.  
De acordo com Ludwing Wittgenstein,  
o pensamento é uma interpretação  
da realidade, que pode ser expresso 
através da linguagem.  
Não representando necessariamente  
a realidade em si, a linguagem  
é interpretação pessoal ou coletiva, 
sendo sua relação com o pensamento 
intermediadas pela identidade (apud. 
George Steiner). 
 Se a linguagem não está isenta  
da subjeção, podemos concluir que  
ela não é neutra. A construção social 
e coletiva da linguagem está sujeita  

a refletir os processos discriminatórios 
enraizados no social e coletivo,  
e podemos verificar no exemplo mais 
palpável da língua portuguesa, ao 
flexionarmos os subjetivos para o gênero 
masculino para torná-los neutros. Essa 
regra, chamada  
de “masculino neutro”, surge  
na transição do latim para o português, 
onde as três possibilidades de flexão 
(masculino, feminino e neutro) passam  
a ser apenas duas, e o feminino passa  
a ser entendido como uma 
particularização do masculino. De acordo 
com Daniela Arias, “Este fenômeno  
é denominado de ‘sexismo linguístico’ 
porque se referir a ambos os gêneros  
no masculino acaba por marginalizar  
e, portanto, renega, invisibiliza  
e ignora a mulher”.

O próprio enunciado do problema sugere-
me uma primeira resposta. 
É significativo que eu apresente esse 
problema. Um homem não teria a ideia 
de escrever sobre a situação singular que 
ocupam os homens na humandade. Se 
quero definir-me, sou obrigada  
a inicialmente a declarar ‘Sou mulher’. 
Essa verdade constitui um fundo 
sobre o qual se erguerá qualquer outra 
afirmação. Um homem não começa 
nunca por se apresentar como um 
indivíduo de determinado sexto:  
que seja homem é evidente. 
[...] O homem representa a um tempo 
o positivo e o neutro, a ponto  
de dizermos “os homems”para designar 
seres humanos [...]”
- apud BEAUVOIR, 1908

- Señor maestro, 
¿cómo puedo hacer      
que una palabra sea    
femenina?

- Partiendo de su fórmula 
masculina, y añadiendo 
una “a” en lugar  
de la “o” original.

- Entendido, maestro. 
Y el masculino, ¿cómo  
se forma?

- El masculino no se forma, 
el masculino existe.
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Se a linguagem é passível de ser 
moldada subjetivamente a partir 
da experiência pessoal, podemos 
compreender a invisibilidade das 
mulheres nos relatos históricos 
(linguagem escrita): 
“O que não se nomeia, não existe”, 
como pontua George Steiner. 
Se a História é escrita em sua maioria 
absoluta por homens, não se pode 
ignorar o fato de que o produto dos 
autores está diretamente relacionado  
à sua experiência pessoal, resultando em 
narrativas incompletas e, portanto, fictícias.

“The city is an organized memory,
and in History women are the forgotten”
  - Hannah Arendt apud Ana Falú,  2016

Cartaz de Guerrilla Girls, 1989
Fonte: Tate Modern
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Em seu ensaio intitulado Bauhaus 
Hausfraus:Gender Formation in Design 
Education (JAE, 2011, p 73-80), Katerina 
Rüedi Ray se refere à esse conceito 
como ficção dominante, “por ela definida 
como a realidade ideológica  
a qual vivemos e reproduzimos, de 
formas tanto simbólicas quanto práticas, 
as diferenciações de gênero, classe, raça, 
entre outras”.  
- LIMA, 2004, p88.
 A noção de ficção dominante, baseada 
no trabalho de Kaja Silverman (1992), 
tem como essência a reprodução de 
práticas e ideias que vão de encontro 
com uma crença inconsciente, 
reforçando o poder como principal fonte 
de garantia do consentimento, e a ficção 
como principal fonte de ordem social.   
Nessa equação, podemos encaixar  
o sistema patriarcal como uma ficção 
dominante. (apud Lima, 2004). 
É evidente, então, que estamos diante  
de uma narrativa incoerente, por ter sido 
subjetiva em todo o seu decorrer,  

e, quando não sob influência da ótica 
masculina, a história das mulheres  
foi invisibilizada. Tomando a liberdade 
de uma licença poética, aqui irá se fazer 
umparalelo com a literatura brasileira, 
mais especificamente com Machado  
de Assis em Dom Casmurro (1899)  
com o objetivo de elucidar os conceitos 
analisados neste capítulo. O romance 
traz consigo a ambiguidade que nos 
deparamos agora: será que ele gira  
em torno de Capitu ou Bentinho? 
Quando falamos da história das 
mulheres, se ela é intermediada pelos 
homens, será que estamos falando  
das mulheres ou dos homens? Ao longo 
do romance, podemos conhecer Capitu 
e construir nossas percepções sobre a 
personagem(até mesmo julgamentos 
sobre seus atos) quase sem notar que 
estamos diante de um discurso  
em primeira pessoa. O que conhecemos 
de Capitu é apenas o que Bentinho 
deseja revelar, sempre carregado  
de opiniões e vivências pessoais.

Assim, esse capítulo se conclui com 
um convite ao leitor e à leitora a uma 
intervenção ativa, analisando  
os diferentes âmbitos sociais sob  
a perspectiva feminina.
“Tudo que os homens escreveram sobre 
as mulheres deve ser suspeito porque 
eles são, a um tempo, juiz e parte”
- POULIN DE LA BARRE apud BEAUVOIR, 
1908
Podemos começar analisando algumas 
frases proferidas por homens de grande 
importância histórica, e refletir sobre 
como suas apropriações atuais pode 
reverberar no pensamento coletivo  
e individual.

“(...) Entretanto, as imagens que  
a tornaram popular não a caracterizam  
propriamente: referem-se a ela,  
embora defina duas personagens: 
José Dias e Bentinho. 
O primeiro a considera falsa, interesseira 
e, por isso, diz que seus olhos são  
“de cigana oblíqua e dissimulada”;  
já o segundo se arrebata por ela  
e, por essa razão, os chama de “olhos  
de ressaca”. Em nenhum dos casos 
temos os olhos propriamente ditos, 
apenas as impressões que estes causam 
em diferentes personagens. 
(...) A obra é fundamentalmente ambígua, 
constituída por uma pluralidade de 
significados que convivem em um só 
sentido. 
Tal obra pode lograr o máximo dessa 
ambiguidade de acordo com  
a intervenção ativa do leitor.”
- Linda Catarina Gualda in Representações 
do feminino em Dom Casmurro:  
O silêncio de Capitu, 2008
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PITÁGORAS apud BEAUVOIR, 1908

“Há entre os sexos diferenças radicais, 
concomitantemente físicas e morais que, 

em todas as espécies e principalmente na raça 
humana, os separam profundamente um do outro.” 

PITÁGORAS apud BEAUVOIR, 1908

“Há um princípio bom 
que criou a ordem, a luz e 
o homem, e um princípio 
mau que criou o caos, as 
trevas e a mulher.” 

NIEZTSCHE, 1886, p70

“Quando uma mulher 
tem inclinações eruditas, 
geralmente há algo errado 
com sua sexualidade.”

ARISTÓTELES apud BEAUVOIR, 1908

“O escravo é nteiramente 
desprovido da liberdade 
de deliberar, a mulher 
a possui, mas é fraca 
e ineficiente.”

HIPONAX apud BEAUVOIR, 1908

“Quando uma mulher 
tem inclinações eruditas, 
geralmente há algo errado 
com sua sexualidade.”

atribuída a PICASSO para sua 
amante Françoise Gilot em 1943

“Para mim só há duas 
espécies de mulheres: 

as deusas e os capachos.” 
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Toda a Mafalda: da primeira à última tira.
São paulo: Martins Fontes, 1993 p217
Fonte: QUINO
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Mirthes Bernardes  
e suacriação, o piso paulista

Fonte: Uol

Les Demoiselles d’Avignon, Picasso, 1907
Fonte: MoMA

O que é tido como um ser universal, 
na verdade, é um indivíduo masculino, 
e a contribuição intelectual que esse 
sujeito neutro produz ao longo  
da História é, na realidade, uma 
produção masculina a partir de uma 
visão igualmente masculina. Dessa 
forma, as mulheres são continuamente 
negadas de uma subjetividade própria, 
e a História é tecida levando em conta 
apenas metade da humanidade. 
A História, como a conhecemos,  
se faz inverossímil em decorrência de 
um falso universalismo que anula grande 
parte de suas narrativas.  
A identidade universal e pretensamente 
neutra se trata, portanto, de uma 
identidade masculina.
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Placa de Rua Marielle Franco
Fonte: Vitória Sanches

Escadaria em Pinheiros,  
renomeada popularmentecomo Escadão Marielle 
Franco, em decorrência de intervenções artísticas
Fonte: Uol
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ASSÉDIO: 
A BARREIRA 
INTANGÍVEL

02
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“E da costela que o Senhor Deus 
tomou do homem, formou uma  
mulher, e levou-a a Adão.
E disse Adão: 
- Esta é agora osso dos meus ossos 
e carne da minha carne; esta será 
chamada mulher, porquanto  
do homem foi tomada.”
 - Gênesis, 2:21-23

A mulher, o homem e a serpente, 
por Byam Shaw, 1911
Fonte: Wikipedia

Ilustração de 1896 de Eva com seus 
filhos.Fonte: Wikipedia

deusas e capachos
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A quase total ausência de mulheres  
na narrativa Histórica cria o sentimento 
de não pertencimento em estudantes  
do gênero feminino, trazendo  
a percepção de que as mulheres cupam 
um papel secundário ou nenhum papel 
nas narrativas principais,  
e na arquitetura não é diferente.  
As inúmeras barreiras enfrentadas por 
mulheres que desejaram e desejam 
ingressar no universo arquitetônico, 
seguido da invisibilização das arquitetas  
que as superaram, tornam o universo 
da arquitetura uma narrativa fictícia.¹

“The laws of nature and the laws  
of men. 
We live in the presence of three spheres: 
Our dictator, the sun 
The globe on which we live out our 
destinies: the earth 
And a companion  
forever whirling around us: the moon

Woman, that power conjunction with 
which we work, is ruled by this lunar 
month 
We the men are ruled by the solar year”
- Le Corbusier in: Hughes, 1996, p211

Sendo o homem construído como  
ser humano universal, a mulher  
é historicamente classificada  
como o outro.
 “A humanidade é masculina,  
e o homem define a mulher não em 
si, mas relativamente a ele; ela não  
é considerada um ser autônomo” 
 - apud BEAUVOIR, 2012.
Dessa forma, o ser mulher não se 
constrói unicamente como mulher, 
e sim em relação ao homem.
“Agimos e movemo-nos não de acordo 
com a realidade, mas de acordo com  
a nossa imagem de mundo. Cada pessoa 
não constrói esta imagem por si mesma, 
a partir da observação de alguns fatos 
concretos e reais, e sim, na maioria dos 
casos, a partir do que outros lhe dizem 
a respeito desses fatos, ou seja, a partir 
dos julgamentos que os demais emitem 
sobre a realidade” 
 - Montserrat Moreno  
in Como se Ensina a Ser Menina,  
1999, p13

Fica evidente de que as leis  
dos homens, como dito por Corbusier, 
não correspondem às leis  
da humanidade, uma vez que  
as mulheres aparecem fora dessa 
equação, como elemento eternamente 
circundante ao homem. Esse raciocínio 
se reflete na elaboração do Modulor,  
o sistema de medidas e proporções 
harmoniosas baseadas no corpo  
do homem, a serem tidos como 
referência aplicável universalmente, 
elaborado por Le Corbusier em 1948.

1. Raciocínio desenvolvido por Ana Gabriela Godinho Lima em “Revendo a Históra da Arquitetura: Uma Perspectiva feminista”, 2017.

a mulher e a arquiteturamulher como o outro
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O homem vitruviano e o Modulor
Fonte: Archidaily
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“Em frente à sua famosa unidade 
residencial, em Marselha, ele colocou 
um baixo relevo de uma figura 
masculina. Esse homem representa,  
diz ele, a essência da harmonia. 
Todas as escalas no edifício inteiro  
são derivadas da figura, a qual não  
só fornece as proporções do corpo 
humano, mas um número de medições 
menores baseadas na seção áurea”
- RASMUSSEN apud LIMA, 2017 p145

“Os valores do Modulor são 
determinados pela estatura de um 
homem de 1,75m. Trata-se de uma 
altura tipicamente francesa.”
- ARTIGAS apud LIMA, 2017 p148
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TRANSGRESSÃO: 
SUBSTANTIVO 
FEMININO
É necessário compreender as raízes  
das articulações sociais e culturais  
que culminaram no cenário atual  
para acessar a relação da mulher  
com o espaço urbano. Este capítulo  
se propõe a analisar os pontos que 
aproximam e distanciam a mulher 
da cidade, e compreender as origens  
das barreiras enfrentadas ao adentrar  
a esfera pública.

03
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Para compreender a relação  
das mulheres com a cidade  
e vice-versa,é preciso retroceder  
a narrativa para o surgimento  
da propriedade privada, quando  
cria-se a necessidade da monogamia: 
anteriormente, uma criança não  
era responsabilidade dos pais,  
e sim de uma comunidade.  
Diante da necessidade de identificar 
quem eram suas crias para conceder 
terras como herança, as mulheres  
são transformadas em propriedade. 
Mantida afastada do universo público 
para garantir a legitimidade  
de parentesco, a mulher se torna então 
a primeira propriedade do homem, sendo 
fortemente atrelada ao universo privado.
“Aí que se verifica que a primeira 
opressão de classe é a dominação  
da mulher pelo homem, que,  
para garantir a propriedade em geral, 
primeiro transformou-a em sua 
propriedade, e, depois, os filhos 
e escravos.”
- SAFIOTTI apud GONZAGA, 2011 p83
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“Particularmente, quando se torna 
proprietário do solo, é que se reivindica 
também a propriedade da mulher.  
[...] (O homem) Precisa de herdeiros 
através dos quais se prolongará  
sua vida terrestre - pelo fato de lhes 
legar seus bens - e que lhe renderão,  
além túmulo, as honras necessárias  
ao repouso de sua alma.” 
- BEAUVOIR, 1908, p 114
Como pontua Henri Lefèbvre, “A cidade  
e o urbano não podem ser 
compreendidos sem as instituições 
oriundas de relações de classe  
e propriedade” 
- Lefebvre, 2011, p. 59
As relações sociais que ocorrem  
no espaço público são, portanto,  
uma questão de gênero.  
“Todo social realiza-se no espaço, e, 
portanto, as relações sociais de gênero,  
não saem dessa regra” 
- Farret, 1985 p12

”A cada papel corresponde um espaço, 
a casa e a cidade.” 
- MONTANER e MUXI, 2014
A mulher que vive a cidade transgride 
os limites de público/privado que são 
atribuídos ao corpo feminino.
“(...) a cidade reproduz uma divisão 
dada por natural. Existe um ‘fora’  
e um ‘dentro’. O fora da cidade  
é o espaço dos homens.  
Com o espaço de dentro, o lar,  
julga-se que as mulheres tenham 
segurança”  
- ENGEU, 1974 apud CALIÓ, 1992
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Protesto contra violência policial  
nos EUA, 2016
Fonte: CBS News

Mulheres pulando a catraca em Belém, 
1980
Fonte: Arte contra tarifa
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8 de março na Avenida Paulista
Fonte: Bruna Olliveira

Guerrilheira amamenta seu filho durante 
a Revolução Nicaraguense,  
Nicarágua, 1984
Fonte: Joel Paviotti
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 Se o homem é racional, o universo 
emocional é retirado da equação.
“A mulher recebeu a tarefa de cuidar  
dos outros, não de maximizar 
seu próprio ganho. 
 [...] Se a economia é a ciência  
do interesse pessoal, como a mulher  
se encaixa nela? [...]. Apesar de  
a palavra “economia” vir do grego oikos, 
que significa “casa”, os economistas  
há muito não se interessam pelo que 
acontece dentro de casa. A natureza 
altruísta das mulheres, dizia-se,  
as ligava à esfera privada e, portanto,  
ela não era economicamente relevante” 
- MARÇAL, 2012  p38

a divisão sexual 
do trabalho 
e do espaço

A determinação de espaços destinados  
à cada gênero resulta também  
na divisão de trabalhos, sendo tarefas 
como manutenção do lar e cuidados  
com a família responsabilidades  
da mulher. 
Na economia, temos o exemplo clássico 
do homem econômico, que é um ser 
humano (mais uma vez, pretensamente)  
modelo ao redor do qual a economia  
e o mercado giram, e podemos estender 
para as articulações sociais e como  
um todo também. Uma história 
simplificada foi criada ao notar 
- se a necessidade de estudar  
o indivíduo, e assim nasce o modelo  
de comportamento humano que define  
o pensamento econômico como um 
todo. O indivíduo se trata de um homem 
que aprende a maximizar seus lucros  
a partir de seu contexto, e é guiado pelo 
seu lado racional. Assim, todas  
as suas escolhas são guiadas pela 
razão e calculadas para o mínimo 
esforço, sempre com interesse 
econômico e pessoal. Tudo aquilo  
que engloba o universo construído  
como feminino se torna irrelevante.  
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Anúncio  do início do séc. XX  
denunciando o “perigo”  
das sufragistas. A legenda: 
“Minha mulher se juntou  
ao movimento sufragista e eu sofro 
desde então”
Fonte: A História em Imagens
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Petrópolis, 2018
Fonte: Mariana Rocha

Como a demanda de cuidados é cíclica, 
a economia não prevê o valor desse 
serviço. Uma pessoa que almoça sentirá 
fome no jantar, um bebê que tem a fralda 
trocada vai sujá-la em breve novamente, 
e assim continua.  
O produto do trabalho tido como 
feminino são intangíveis.  
Dessa forma, tudo que é excluído  
da equação econômica é, na verdade, 
uma base não remunerada e infinita 
para que o homem econômico possa  
se sustentar.

“Alguém tem que ser a emoção,  
para que ele possa ser a razão.  
Alguém tem que ser corpo, 
 para ele não ter de ser.  
Alguém tem de ser dependente,  
para que ele possa ser independente. 
Alguém tem de ser terno, para que  
ele possa conquistar o mundo.  
Alguém tem de ser abnegado,  
para que ele possa ser egoísta.  
Alguém tem de preparar um bife  
para que Adam Smith possa dizer  
que esse trabalho não conta” 
- MARÇAL, 2012 p47
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Em oposição à superexploração do 
trabalho feminino, em 1857, mulheres 
que trabalhavam em uma fábrica têxtil 
em Nova York elaboram um protesto 
contra suas condições trabalhistas, 
reivindicando a redução da jornada 
de trabalho e o direito à licença 
maternidade - que é também  
um reflexo de como a responsabilidade 
do cuidado recair sobre a mulher cria 
uma barreira para o universo público. 
Frente ao movimento, policiais reunem 
as protestantes dentro da fábrica  
e incendeiam o local, levando  
123 mulheres à morte. Este ocorrido  
dá origem ao Dia Internacional  
da Mulher, instituído em 1911 como dia 
8 de março.

Com o ingresso da força laboral 
feminina nas fábricas no século XIX,  
a mulher passa a ter participação  
na economia. Ainda que 
superexploradas em relação  
aos homens até hoje (de acordo com  
o Relatório de Desenvolvimento da ONU 
de 1988, ¾ das riquezas mundiais eram 
produzidas por mulheres, enquanto 
apenas ¼ era acessada pelas mesmas), 
o direito ao trabalho representa  
um passo em direção à igualdade. 
Porém, simultaneamente ao direito 
detrabalhar, surge a dupla/tripla jornada 
de trabalho. 
“Mientras tanto, en Brasil, según  
una encuesta realizada por el IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografía  
e Estatística) en 2004, las mujeres 
dedicaban una media de 22,1 horas  
por semana a las actividades 
domésticas, más del doble  
de las 9,9 horas semanales empeladas 
por los hombres. Si consideramos  
una hipotética jornada diária de 8 horas 
en un período de 5 días, sería possible 
afimar que las mujeres ocupadas 
trabajan, además de la jornada laboral, 
una media de 4,4 horas cuidando  
de las tareas domésticas, frente  
a las 2 horas adicionales dedicadas  
por los hombres a estas actividades. 
(www.ibge.gov.br)”
- CORADIN, 2010 p1

66



Membros do sindicato se reúnem para lamentar 
as mortes em decorrência do incêndio no edifício 
Triângulo Shirtwaist em Nova York, 1911
Fonte: Folha de São Paulo
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São Paulo, 8 de março de 2019
Fonte: Vitória Sanches

Fonte: 8 de Marzo por Nosotras
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A lógica feminina de uso e ocupação 
do espaço é essencialmente dedicada 
à cumprir suas responsabilidades 
cotidianas, muitas delas relacionadas 
ao cuidado com o outro (filhos, doentes, 
família), sem necessariamente  
se apropriar e apreender o espaço  
da cidade. O espaço urbano se torna 
então um meio onde as “mulheres 
cumprem suas obrigações cotidianas, 
se distanciando da compreensão  
do espaço como seu para exercício  
da cidadania para ocupar, permanecer, 
intervir, discutir, socializar.” 
- GOUVEIA apud MERLI, 2018 p33

Esquemas de deslocamento  
dehomens e mulhers na cidade 
Fonte: CORADIN, 2009

O exercício da cidadania passa  
a ser um privilégio, sendo o trabalho 
doméstico um dos responsáveis pela 
“(...) exclusão do uso pleno e o desfrute 
da cidade por parte de coletivos 
urbanos, as mulheres e os pobres” 
- Vidal, 2004 p01

“Essa divisão desigual de tarefas 
e responsabilidades é a razão para  
as duplas/triplas jornadas de trabalho, 
já que, mesmo inseridas no mercado  
de trabalho, as mulheres continuam 
vinculadas à essas responsabilidades 
“específicas” de gênero. São assim, 
mais sensíveis à inadequação 
dainfraestrutura urbana, impropriedade
 de moradias, falta de água, saneamento, 
coleta de lixo, fornecimento de energia 
elétrica. É também sobre as mulheres 
que recai mais fortemente a falta  
e a precariedade de equipamentos 
públicos essenciais, como creches, 
postos de saúde, escolas, lavanderias  
e restaurantes populares, pavimentação 
e adequação dos passeios, iluminação 
pública, e áreas públicas de lazer 
e estar” 
- SANTORO, 2005 apud MERLI, 2018 
p23

É possível afirmar que a dupla/tripla 
jornada de trabalho é um dos 
principais fatores que fazem com que 
a experiência da mulher na cidade seja 
diferente da experiência masculina.
“Hombres y mujeres tienen diferentes 
formas de utilizar el espacio urbano 
y de desplazarse por él. En general,  
los hombres se caracterizan por sus 
movimientos lineales, desde casa tienen 
el trabajo como único destino y muchas 
veces hacen el recorrido en coche. 
Por su parte, las mujeres,  
en su mayoría las responsables 
del t rabajo reproductivo, realizan 
desplazamientos poligonales, e decir, 
salen de casa con un itinerario  
que recala en diversos puntos antes 
de llegar al destino final y para cuya 
realización normalmente utilizan 
transportes públicos.” 
- CORADIN, 2010  p20
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“Además de hacer más fácil la vida 
cotidiana, estasinfraestructuras también 
son generadoras significativas  
de empleos por lo que, de esta manera, 
el trabajo también estaría cerca  
de casa y redundaría en una mejora  
de la gestión del tiempo de las personas. 
Si somos capaces de realizar todas  
sus necesidades reproductivas  
y productivas en un entorno próximo, 
contaremos con más tiempo libre 
para otras actividades y la ciudad  
no se sobrecargará  
con desplazamientos excesivos.  
Los recorridos realizados a pie propician 
el encuentro y la relación entre 
los vecinos. Además, las zonas  
con mezcla de usos, donde  
los comercios suelen ocupar las plantas 
bajas de los edificios, tienen vida  
y actividad en las calles lo que repercute 
positivamente en el incremento  
de la seguridad local” 
- CORADIN, 2010 p25-26

“(...) mesmo compartilhando das 
mesmas condições sociais, mulheres  
e homens vivenciam de forma diferente 
o espaço urbano, pois além  
da desigualdade socioespacial que pesa 
sobre todos, sobre as mulheres recai  
um conjunto de fatores culturais, 
simbólicos, normativos e institucionais 
que radicalizam o acesso desigual 
das mulheres às cidades” 
- TAVARES apud MERLI, 2018

“Essa lógica mostra que o uso  
e ocupação dos espaços pelas 
mulheres passa majoritariamente 
pela necessidade de cumprir suas 
obrigações cotidianas, sem se apropriar, 
sem apreender os espaços das ruas, 
praças e calçadas como espaços  
de ocupação, permanência e exercício 
da cidadania” 
- GOUVEIA, 2016 apud MERLI, 2018

A disposição dos pontos principais  
das responsabilidades cotidianas  
da mulher, como a escola, mercado  
e trabalho, quase nunca é favorável. 
Além de serem, na maioria das vezes, 
pontos distantes entre si, o percurso 
entre eles raramente ser adequado, 
por exemplo, à uma mulher com um 
carrinho de bebê. É principalmente 
sobre a mulher que recai a precariedade 
de equipamentos públicos, qualidade 
de transporte coletivo, pavimentação, 
iluminação pública e infraestrutura em 
geral.

“Para desarrollar la vida personal 
en igualdad de condiciones  
y oportunidades, la vivienda debe 
situarse en un entorno que facilite  
las múltiples variables que  
la conforman. Se debe considerar  
el barrio como el espacio urbano en cual 
desarrollamos nuestra vida cotidiana. 
Su tamaño está medido en función  
de la distancia que se puede hacer  
en 5 o 10 minutos a pie. 
Es dentro de estadistancia donde  
se debe encontrar la variedad de ofertas 
de equipamientos, viviendas, trabajos, 
comercios y espacios públicos para 
desarrollar una vida cotidiana que 
favorezca la plena integración de todos 
los habitantes en la vida privada 
y pública”  
- MUXÍ, 2009 apud CORADIN, 2010  p23 

Com o trabalho reprodutivo,  
como caracteriza Coradin, recaindo 
quase exclusivamente à mulher,  
o tempo dedicado aos deslocamentos 
entre infraestruturas é adicionado  
às horas diárias de jornada dupla/tripla, 
resultando na quase ou total ausência 
de tempo disponível para si mesma,  
e, por consequência, para desfrutar  
da cidade em si.
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“As principais obras públicas da época 
valorizaram a área central, seguindo  
osconceitos urbanísticos dos planos  
de embelezamento adotados  
nas cidades dos países centrais,  
através da reestruturação viária com  
a criação de novas ruas e alargamento 
das existentes, construção de praças  
e de prédios públicos, como a Praça  
do Patriarca e o Teatro Municipal.  
A reestruturação viária reforçou a ligação 
entre o Centro Velho e as áreas  
de expansão da cidade, como o Viaduto 
do Chá que ligava à área de expansão  
de elites. “
- NOBRE,  2010 p1

Propaganda do American  
Way of Life, 1937
Fonte: FineArt America

São Paulo e as políticas 
de rodoviarismo

Antes de expor a influência 
do rodoviarismo na vivência da mulher 
na cidade - mais especificamente, 
em São Paulo - é necessário traçar  
um breve panorama da história política 
e econômica da metrópole.
Com a expansão da economia cafeeira 
no Brasil, São Paulo passa a ganhar 
importância econômica para o país  
e ganha suas ferrovias que ligam  
a cidade ao Porto de Santos.  
A industrialização em larga escala  
que ocorre de 1908 a 1930 cria  
a necessidade de infraestrutura urbana, 
e assim São Paulo se move em direção  
à urbanidade, com implantação  
de bondes elétricos, iluminação pública, 
pavimentação e serviços de água. 
Em 1938, Prestes Maia assume  
o governo da cidade de São Paulo  
e inicia o plano rodoviarista, 
aproximando a indústria brasileira  
da norte americana e favorecendo  
as elites paulistanas.Esquema teórico  

do Plano de Avenidas
Fonte: MAIA, 1930 
Acervo da Bibliotecada FAUUSP
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Com a implementação do rodoviarismo, 
que se perpetuou nos governos 
consecutivos ao de Prestes Maia, 
ocorre a valorização do automóvel 
e do transporte individual e, 
consequentemente, a desvalorização 
do pedestre e do transporte público. 
 “A ascensão do rodoviarismo além 
de marcar a expansão do transporte 
individual, marca também o declínio  
do ferroviarismo e do transporte coletivo 
do período anterior, representado  
pelo bonde” 
- NOBRE, 2010, p11. 
Simultaneamente, Maia inicia  
as obras de retificação do rio Tietê  
e as desapropriações necessárias 
para a execução da avenida marginal  
e avenidas radiais, ponto em prática  
a negligência e o desejo de dominação 
sobre a natureza. 
De acordo com a pesquisa  
Origem-Destino de 2012 do Metrô, 
as mulheres usam mais o transporte 
coletivo e andam mais a pé.
 Fato previsível diante do fato de que,  
de acordo com a mesma pesquisa,  
das 38 milhões de viagens diárias  
da metrópole, apenas 11 milhões,  
ou seja, 29% são realizadas pelo modo 
individual de transporte.  
Apenas 38% das famílias  
das metrópoles possuíam, no momento 
da pesquisa, um automóvel,  
e apenas 12% possuía mais do que um.  
 Além de tornar evidente o caráter 

elitista do rodoviarismo, é notável que, 
apesar do percurso cotidiano reduzido 
atribuído ao homem em relação ao 
percurso da mulher, nas poucas famílias 
que possuem um automóvel, o veículo  
é de posse masculina. Os motivos  
são diversos, entre eles está a diferença 
salarial, a virilidade atrelada à posse  
do automóvel, a invisibilização 
das necessidades femininas  
e da presença da mulher no cotidiano 
urbano, entre muitos outros. 
Uma situação extrema do rodoviarismo 
e da priorização do automóvel  
em detrimento aos pedestres  
e ao transporte público  
- e, pode-se dizer, à cidade  
- em São Paulo é a instauração  
do Minhocão (Elevado João Goulart),  
pelo então prefeito Paulo Maluf,  
com nome em homenagem  
ao presidente do segundo período  
da ditadura militar, Costa e Silva.

Imagem do então Elevado 
Presidente Costa e Silva

Fonte: Caminhos do Elevado: 
memória e projetos, 2008
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“Ideologias modeladoras 
de comportamento, 
comoa patriarcal, 
incidem sobre as cidades 
por meio de leis  
e normas, repercutindo 
na utilização do espaço 
construído na cidade”

- GONZAGA, 2004, p20

São Paulo e a (breve) 
política feminina
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 Em 74 anos, São Paulo contou com 
19 prefeitos e, entre eles, apenas duas 
mulheres: Luiza Erundina (1989-1992) 
e Marta Suplicy (2001-2004).  
Em 55 anos, a cidade foi governada  
por homens, o que dificulta a visibilidade 
das questões urbanas que recaem 
sobre as mulheres — mesmo elas sendo 
usuárias mais frequentes  
das infraestruturas urbanas, e, portanto, 
mais prejudicadas pela falta delas. 
 ”A influência modernista no planejamento 
e no urbanismo produz uma visão 
generalista e totalizante que (...) 
acaba por tornar os sujeitos sociais 
e politicamente dominantes o parâmetro 
para a reflexão” 
 - Silva, Faria e Pimenta, 2017, p12.
 Entre os governos de São Paulo, vale 
destacar a gestão de Luiza Erundina 
como exemplar ao apoiar e legitimar 
processos participativos  
de construção e gestão da moradia, 
tendo a problemática habitacional  
como prioridade em seu governo.  
 O enfoque na questão da moradia digna 
e na construção participativa afeta 
direta e indiretamente as mulheres,  
tanto pela questão previamente 
desenvolvida neste trabalho de que 
as mulheres são as mais afetadas por 
precariedades de infraestrutura urbana,  
quanto pelo fato de que a grande 
maioria dos participantes  
de movimentos de gestão e construção 
de moradias é feminina. 

 Erundina demonstrou enxergar a cidade 
como um espaço viabilizador da vida  
em comunidade, valorizando o processo  
de construção coletiva como um meio 
de apropriação da esfera pública,  
indo em direção oposta  
ao individualismo.
 “Destaca-se a preocupação para além 
da habitação, a construção do núcleo 
urbano com equipamentos de uso 
coletivo, como o centro comunitário  
para reuniões e encontros dos 
moradores, lavanderia coletiva, cozinha 
comunitária, entre outras funções.  
 A autogestão somada à liberdade  
e à criatividade das Assessorias 
Técnicas tornou a participação  
na construção destes equipamentos 
com a comunidade momento  
de ampliação e compreensão  
da arquitetura com materiais e sistemas 
construtivos não convencionais.  
No desenho de implantação, a intenção 
de “rua” para além da função  
da circulação e ordenadora do espaço, 
em muitos casos, passa a ter a intenção  
de resgatar o espaço coletivo,  
o lugarde troca, da expressão cultural”
 - SANCHES, 2017, p184
 “As propostas da política habitacional  
da gestão do governo Erundina tinham 
intenções ideológicas baseadas  
na diminuição da segregação sócio 
espacial e integração à cidade legal” 
- BONDUKI apud SANCHES, 2017, p 181
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Mutirão Paulo Freire, 1999 
Fonte: USINA ctah

Mutirantes, 2008 
Fonte: USINA ctah

Mulheres em atividade em mutirão
Fonte: Lucta Social
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Por fim, vale citar que, em uma pesquisa 
realizada em 2015 pela empresa 
proScore, observa-se que 84% das ruas 
de São Paulo levam nomes masculinos 
em homenagem à personalidades 
históricas, muitos deles com grande 
relevância no período militar do Brasil. 
Enquanto isso, mulheres de grande 
relevância histórica para a cidade 
seguem sendo invisibilizadas,  
como é o caso, por exemplo,  
de Mirthes Bernardes, a criadora  
do desenho de piso de São Paulo,  
que jamais foi reconhecida  
ou recompensada por sua contribuição 
com a cidade. Sem contar as inúmeras 
vezes em que as mulheres sofreram 
tentativas de ser apagadas,  
apesar (e por conta) de suas grandes 
contribuições históricas.

Mirthes Bernardes  
e suacriação, o piso paulista

Fonte: Uol
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Placa de Rua Marielle Franco
Fonte: Vitória Sanches

Escadaria em Pinheiros,  
renomeada popularmentecomo Escadão Marielle 
Franco, em decorrência de intervenções artísticas
Fonte: Uol
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É importante ressaltar que a pauta  
do diálogo da mulher com o espaço 
público, bem comoa questão da mulher 
na esfera laboral e inserção no mercado 
são pautas essencialmente brancas. 
Enquanto as mulheres brancas lutavam 
para ter acesso ao mercado de trabalho, 
as mulheres negras estavam sendo  
exploradas há tempos em empregos 
subvalorizados e até mesmo  
em situações análogas à escravidão. 
Diante disso, se faz necessária  
a interseccionalidade como ferramenta 
de análise, de forma a reconhecer  
as mulheres como classe social,  
que contém diversas camadas em si, 
cada uma com opressões distintas  
que se interseccionam.

pauta branca
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Cena de Império, 
novela da Globo, 2015

Fonte: Gshow

Mulheres brancas conversam 
enquanto mulher negra as serve, 
EUA, 1951
Fonte: Bryn Mawr College Archives
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“As cidades, 
como produto das 
relações sociais e 
suas contradições, 
reproduzem 
espacialmente as divisões 
da sociedade na forma de 
segregação”

“As cidades são a 
projeção da sociedade 
em determinado espaço” 

- CALIÓ,1992 apud GONZAGA, 2004

- Lefebvre, 2010

“O lugar natural do 
grupo branco dominante 
são moradias amplas, 
espaçosas, situadas nos 
mais belos recantos da 
cidade ou do campo e 
devidamente protegidas 
por diferentes tipos de 
policiamento: 
desde os antigos feitores, 
capitães do mato, 
capangas, etc., até a 
polícia formalmente 
constituída. 
Desde a casa grande e 
do sobrado, aos belos 
edifícios e residências 
atuais,o critério tem sido 

sempre o mesmo. Já o 
lugar natural do negro
 é o oposto, 
evidentemente: 
da senzala às favelas, 
cortiços, porões, 
invasões, alagados 
e conjuntos 
habitacionais, 
cujos modelos são 
os guetos dos países 
desenvolvidos dos dias 
de hoje. O critério 
também tem sido 
simetricamente o 
mesmo: a divisão racial 
do espaço.”
- Lélia Gonzales in Lugar de Negro, 1982
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ASSÉDIO: 
A BARREIRA 
INTANGÍVEL
A análise das articulações históricas 
e culturais que se constroem em 
detrimento do direito da mulher à 
cidade nos leva a encarar a barreira 
comum entre todas as mulheres, 
que é, simultaneamente, intangível e 
escancarada: o assédio. Este capítulo 
propõe a observação e reflexão crítica 
diante dos dados sobre violência sexual 
urbana.
Segundo Hanna Arendt, “a violência 
nada mais é do que a mais flagrante 
manifestação do poder” - Arendt, 
2009, p22. A reafirmação contínua 
do pertencimento do corpo feminino 
ao ambiente privado faz com que, no 
mesmo momento em que ele adentra 
a esfera pública, ele se torne público 
também. Assim, a mulher que vive com 
seu corpo privado em existência pública 
é uma transgressora.
“Se trata de las diversas escalas 
de territorios en los que se construye, 
refuerza, reproduce las asimetrías entre 
varones y mujeres, siendo el cuerpo el 
primer territorio en disputa a recuperar 
por las mujeres” 
- Falú, 2014, p13.
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Fonte: Jacques-Henri Lartigue, 
Diary of a Century Fonte: OlaArgentina
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O assédio, verbal ou físico, é mais uma 
barreira a ser enfrentada, que infringe 
o direito da mulher à cidade, como um 
lembrete recorrente e constante de que  
a presença feminina no âmbito urbano  
é inapropriada, como uma reafirmação 
da sua condição de transgressora.  
 A violência urbana, apesar de ser 
comum à todos os cidadãos,  
tem o caráter sexual especificamente 
voltado às cidadãs, que relatam maior 
medo de transitar no ambiente urbano  
em relação aos homens.  
Estudos em cidades da américa latina 
apontam que as mulheres mudam 
suas rotinas e trajetos por medo com 
maior frequência do que os homens 
(Indicadores Urbanos de Género.  
Estudo realizado por CISCSA - Red Mujer  
Y Habitat de America Latina, 2003)

Fonte: Modices
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“Cuando se ejerce tras 
los muros del privado, 
la violencia casi siempre 
está dirigida hacia  
las mujeres; y cuando 
se expresa en el espacio 
público, sigue siendo 
masculina. Sin embargo,
si bien la violencia 
en las calles afecta 
primordialmente 
a los hombres,  
la percepción  
del temor ante las  
violencias es mayor  
en las mujeres, por ser  
la misma ejercida  
aleatoriamente,  
pudiendo afectar  
a cualquier mujer,  
sin distinciones.”

- Falú, 2014 p20
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Abordagens invasivas, comentários 
obscenos, olhares, intimidações, 
importunações de teor sexual e toques 
indesejados são algumas das formas  
de assédios que as mulheres estão 
sujeitas cotidianamente em decorrência 
da escolha de habitar a cidade.  
A relativização da gravidade do assédio 
é o que leva o consciente coletivo  
à crença de que essa é uma realidade 
imutável, facilmente superada com bom 
humor.

“Las agresiones que 
mayoritariamente 
se ejercen contra 
los hombres, como 
homicidios y lesiones, 
carecen de connotación 
sexual y es probable que, 
por lo general,  
sean perpetradas por 
hombres y ocurran  
en lugares públicos.  
En cambio, 

cuando delitos del mismo 
tipo tienen por objeto 
las mujeres, suelen estar 
imbuidos de un claro 
componente sexual. 
En un día típico,  
en América Latina,  
460 personas sufren  
las consecuencias 
de la violencia sexual, 
y la mayoría de ellas 
son mujeres”
- Falú, 2014 p21
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O que distancia uma cantada na rua  
de um estupro em via pública?  
Se ambos partem da mesma raíz  
— a dominação e o direito sobre  
o corpo feminino — o que separa os dois 
é apenas a escala. Se o assédio verbal 
fosse apenas um elogio ou brincadeira,  
a realidade da mulher na cidade  
não seria o medo.
“Las mujeres experimentan desde 
hostigamiento verbal, hasta acoso secual 
y violación en plazas, parques,  
calles y transportes públicos,  
por lo que expresan sentir mayor temor 
que los hombres para transitar la ciudad” 
- Falú, 2014 p20

Lambe-lambe em São Paulo
Fonte e autoria: Mikaella Brandão, 2015

“Hablamos de un miedo 
que limita su derecho 
a disfrutar del espacio 
público y obstaculiza 
su participación, 
y que tiene soporte 
básicamente 
en sus cuerpos 
visualizados como 
objetos de dominación”
- Falú, 2014, p20.
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Diante do resultado de entrevistas com 
detentos acusados de violência sexual 
(2003), Rita Laura Segato observa que  
as principais motivações para a 
violência sexual são o castigo ou 
vingança contra mulher que desafia 
sua posição subordinada, agressão ou 
afronta  
a outro homem ou demonstração  
de virilidade frente a outros homens. 
“O poder e a violência se opõem:  
onde um domina, o outro está ausente.  
A violência aparece onde o poder esteja 
em perigo (...)”  
- ARENDT, 2009 p35-36.
Em 2013, o coletivo Think Olga realizou 
uma pesquisa sobre assédio sexual  
em locais públicos, o “Chega de Fiufiu”,  
que contou com aproximadamente  
8 mil entrevistadas, e 99,6% relataram 
que já foram assediadas. Os resultados 
mostram o caráter desses assédios.

Onde você já 
recebeu cantadas?

Você acha que ouvir 
cantadas é algo legal?
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Você já deixou de fazer 
alguma coisa (ir a algum 
lugar, passar na frente de 
uma obra, sair a pé) com 
medo do assédio?

Você já trocou de roupa 
pensando no lugar que você 
ia por medo de assédio?

Você responde aos assédios 
que ouve na rua?

Se não, por que? 
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Quais cantadas você já 
ouviu em espaços públicos?  
(era possível selecionar 
mais de uma opção)

Já passaram a mão em você?

Se sim, onde?  (era possível 
selecionar mais de uma opção)
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Você já xingada porque 
disse não às cantadas 
de alguém?

O assédio não é proibido por lei no 
Brasil, e a contravenção penal mais 
próxima é a de importunação ofensiva 
ao pudor, sendo o ato obsceno e o 
estupro considerados crimes pela lei.
Art. 61 da Lei de Contravenções Penais 
(Decreto-Lei n. 3688/1941):
Importunar alguém, em lugar público 
ou acessível ao público, de modo 
ofensivo ao pudor Pena: multa  
"de duzentos mil réis a dois contos  
de réis".
Art. 233 - Praticar ato obsceno em lugar 
público, ou aberto ou exposto ao 
público
Pena: detenção de três meses a um ano 
ou multa.
Art. 213 do Código Penal: Constranger 
alguém, mediante violência ou grave 
ameaça, a ter conjunção carnal  
ou a praticar ou permitir que com ele  
se pratique outro ato libidinoso:  
Pena: reclusão, de seis a dez anos.
Apesar dos direitos previstos 
na constituição, as dificuldades 
encontradas na denúncia 

e comprovação da infração 
(medo, descredibilização, 
impossibilidade de identificação formal 
do assediador, negligência e falta de 
preparo nas delegacias - mesmo nas 
DDMS) fazem com que os assédios 
sejam naturalizados e impunes e, ainda, 
que a mulher seja responsabilizada por 
eles. Por ser uma barreira intangível, 
sob o peso da impossibilidade  
de números e dados quantitativos  
e da relativização, 
a consequência para o assediador é, 
na maioria das vezes, inexistente.
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“Las violencias se ven 
potencializadas por 
el hecho que la tendencia 
social es culpabilizar 
a las mujeres por las 
agresiones de las que 
son víctimas en la calle. 
En consecuencia, 
la internalización cultural 
del espacio público 
o urbano como masculino, 
y por ello vedado para 
lasmujeres, contribuye 
a que se sientan 
responsables cuando 
son víctimas de algún 
delito en la vía pública, 
por circular en horarios 
o con vestimenta 
considerados socialmente 
inapropiados” 
- Falú, 2014 p20

Rua Augusta, 2018
Fonte: Arquivo Mikaella Brandão
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Fonte: Anna Mancini

Mulheres presas por usarem roupa  
de banho e pernas à mostra
Fonte: História em Imagens
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“A culpabilização da mulher pelos 
assédios que sofre compõe mais uma 
barreira para a apropriação do espaço 
público. A noção enraizada de que as 
mulheres são responsáveis pelos assédios 
alheios sobre si mesmas gera  
a interiorização dessa culpa, fazendo com 
que elas não se sintam no direito  
de ocupar os espaços públicos, culpando 
suas roupas, seus horários, seus trajetos. 
Não há uma proibição expressa  
do ingresso feminino na esfera pública, 
então, essa barreira assume a forma  
de escolha pessoal, uma renúncia 
individual à cidade, escondendo seu 
caráter coletivo, social e cultural,  
e assim se distanciando da capacidade 
de intervir nessa esfera.
- Falú, 2014 p22

“Al momento de concebir ciudades más 
democráticas, inclusivas de la diversidad, 
de las mujeres como ciudadanas,  
es preciso la apropiación por parte  
de las mismas del territorio, primero el 
cuerpo que habitamos, para poder hacerlo 
con otros territorios:  
la casa, el barrio, la ciudad, el territorio  
de lo colectivo, de las formas organizadas, 
de la vida social, política, económica, 
cultural de recreación, las que precisamos 
transitar con seguridad.” 
- Falú, 2014, p20.

“A fin de enfrentar esos miedos, 
las mujeres desarrollan estrategias 
individuales o colectivas que  
les permiten superar los obstáculos para 
usar las ciudades y participar de la vida 
social, laboral o política. En otros casos, 
simplemente se produce un proceso  
de retraimiento del espacio público,  
el cual se vive como amenazante, llegando 
incluso hasta el abandono del mismo, con 
el consiguiente empobrecimiento personal 
y social” 
Falú, 2014, p22.

Em um projeto realizado em Ondarroa  
em 2008 sobre segurança, de todos  
os coletivos de mulheres  
que participaram, as trabalhadoras  
das barracas de peixes, que utilizavam  
a cidade de madrugada, foram as únicas  
a não expressarem medo,  
em contraposição à maioria das mulheres 
que manifestaram temer percorrer  
a cidade nesse período.  
A impressão é de que, como comenta Ana 
Falú (2014), a presença da mulher  
na cidade é mais permitida caso esteja 
realizando uma função reconhecida 
socialmente. Em resposta à situação, uma 
das trabalhadoras das barracas  
de peixes questionou : 
”Nosso medo é porque assumimos 
que estamos em um lugar que não 
nos corresponde?”. 
- apud Falú, 2014.
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“Las mujeres no 
necesitan un terreno 
urbano  esterilizado, 
sino más recursos sociales, 
económicos y culturales 
para atravesar dicho 
terreno con confianza”

INTERVENÇÃO05

- Falú, 2014, p20.
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A escolha por trabalhar neste 
percurso de investigação surgiu  
de boas conversas com arquitetas  
que estiveram no meu lugar  
de estudante há não muito tempo. 
Desde o início, tinha certeza  
de que gostaria de dedicar minha 
pesquisa ao urbanismo ligado  
às questões de gênero e, sem 
saber para que direção apontar o 
meu caminho, fui consultar outras 
mulheres que dedicaram suas 
pesquisas  
à questões semelhantes.  
Em alguns meses de conversas,  
entre mais mulheres incríveis  
do que posso contar, encontrei duas 
arquitetas e seus dois trabalhos finais 
de graduação que me chamaram  
a atenção.
Ana Buim, com seu projeto premiado 
“Vaca Profana” de 2017, em que trata 
questões como saúde  
e infraestrutura digna em torno  
do tema da prostituição, e Isabella 
Rosa, com o projeto “A Mulher  
e a Cidade”, de 2018, em que trabalhou 
o eixo da Augusta observando  
os padrões de violência sexual  
e propondo um equipamento tão 
prático quanto representativo para  
as mulheres. Os projetos tinham uma 
grande proximidade física entre si,  
e assim comecei a imaginar como 
seria uma cidade criada por mulheres.  
Percebi um padrão positivo:  

muitas mulheres estão pensando  
a cidade, trazendo questões importantes 
de diferentes universos, e outro 
negativo: é raro que elas conversem 
entre si. A partir de então, não vi outra 
alternativa a não ser conectar os dois 
projetos através de um novo percurso,  
e viabilizar a existência e permanência 
das mulheres nele. A intenção  
é repensar o percurso entre as duas 
propostas, observar e tentar solucionar 
as barreiras encontradas no caminho.
Assim, o projeto se expressa através  
de quatro intervenções partindo 
do mesmo módulo, pensado com 
materiais e lógicas que permitissem 
a participação prática e teórica das 
transeuntes, no percurso que se inicia 
a partir do projeto da Isabella Rosa, 
no baixo Augusta, passando pela 
Roosevelt, atravessando a Consolação  
em direção ao baixio do Minhocão,  
e finalmente chegando até o projeto  
da Ana Buim, na Major Sertório.
Se quem me lê agora é uma estudante  
de arquitetura e/ou urbanismo,  
te convido a participar do projeto, 
propondo novas intervenções de 
qualquer escala ao longo do percurso. 
A voz de uma estudante de arquitetura 
pode ser alta, mas somada à mais três, 
se torna um coro. Te convido a pensar 
a cidade ao meu lado, a trazer novas 
questões e soluções e dar continuidade 
a este trabalho.

convite
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projeto Ana Buim
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projeto Isabela Rosa
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fluxos

edifícios notáveis

corpografia urbanamasterplan

intervencões nas vias 
estupros em via pública (2017/ 8 SIC) 
percurso 
pré existencias

mobilidade

O que você 
deseja sentir 
como mulher  
na cidade?

46% segurança
21% liberdade
16% respeito
12% acolhimento
5% outros

133132

trabalhadoras 
estudantes 

ponto de ônibus 
metrô  
faixas de ônibus 
ciclovias



diretrizes

01

03

04

intervenção no muro do futuro 
parque augusta.

instalação de equipamento lúdico 
de infraestrutra em frente a escola.

adição de elemento  
de transposição, permanência  
e acesso ao parque minhocão.

retirada da casa de dança 
desativada e proposta de praça 
que funciona como passagem 
e cinema a céu aberto.
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intervenções na via projeto do piso
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Entre 2017 e 2018, 11 estupros em 
via pública foram registrados na Rua 
Augusta, sendo a maior parte ocorridos 
durante a madrugada em frente à 
bares e baladas (dados fornecidos 
pela Secretaria de Saúde de SP). Entre 
conversas com mulheres durante o 
período de pesquisa, foi observada 
uma insegurança frequente entre as 
mulheres ao esperarem ônibus, táxis ou 
caronas sozinhas.

01
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02

A passagem em desnível que tangencia 
o terreno de intervenção do projeto é, 
atualmente, composta por uma escada 
estreita, com pouca iluminação, ao lado 
de uma alta vegetação que encosta em 
um muro igualmente alto.  
A sensação de insegurança do local  
faz com que as mulheres não se sintam 
confortáveis de utilizar a passagem,  
fazendo outro percurso muito maior 
para não se sujeitar à descer  
as escadas. Em 2016, um sujeito  
foi detido por atacar diversas mulheres 
com seringas no local. 
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Em frente à Escola Caetano de Campos, 
as mães aguardam seus filhos sentadas 
na calçada. Diálogos travados durante o 
processo revelaram que o equipamento 
de infraestrutura mais em falta  
na cidade para a mulher é o banheiro.  
Ao serem questionadas sobre as  
infraestruturas necessárias para  
amamentar em locais públicos,  
as mães disseram precisar de um local 
calmo, com lugar para sentar e guardar 
bolsas e mochilas, já que foi relatado 
que é comum que sejam roubadas  
enquanto amamentam. 
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O minhocão, utilizado atualmente por 
pedestres no período da noite e  
nos fins de semana, não possui  
o número de acessos apropriados  
— apenas 6 em 3,5km de extensão —
fato que contribui para a sensação  
de insegurança das usuárias  
do espaço. Uma das entrevistadas 
relatou ser perseguida à noite enquanto 
estava, como de seu costume,  
correndo por esporte, e pensou  
que se corresse para frente levaria  
8 minutos, e para trás, 10 minutos  
para fugir da situação. 

04
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detalhes
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O intenso desejo pela cidade sempre foi 
inerente à mim, desde criança me lembro 
de olhar as ruas deslumbrada na vontade 
de compreender como se formam os nós e 
os laços urbanos. Na minha adolescência, 
era comum que eu dedicasse meu tempo 
ocioso a subir em um ônibus sem saber seu 
destino e deixar o acaso me levar, para que 
eu e a cidade nos conhecêssemos. Com os 
anos, a paixão pela cidade se tornou uma 
mistura de curiosidade e medo, e ,quando 
me dei por mim, estava caminhando em 
passos acelerados, retraída, com fones de 
ouvido e cabeça baixa. Por que eu havia 
transformado minha cidade em passagem? 
Ou pior: em um campo de batalha?
Ao me aprofundar nas questões de gênero, 

encontrei algumas respostas aos meus 
questionamentos. O feminismo possibilitou 
que eu enxergasse a minha relação com a 
cidade não como caso isolado, mas como 
via de regra.  
As mulheres não têm direito à cidade. Essa 
foi a origem da inquietação deste trabalho. 
A linha de raciocínio da pesquisa  

é uma das inúmeras possíveis leituras 
feministas do processo urbano, algumas 
que tive o prazer de encontrar, e outras 
tantas que aguardam ser tecidas  
no campo do urbanismo de gênero  
— ainda tão pouco explorado. 
Iniciei minha pesquisa pelas urgências 

que guardava em mim, escancarando aos 
orientadores e professores os sintomas 
presentes na cidade: violência sexual, 
feminicídios, assédios, medo, negligência. 
Em resposta, era comum que fosse 
questionada sobre uma possível solução 
arquitetônica que resolvesse tais questões 

tão indigestas. Foi quando notei — com 
ajuda de minha orientadora Ana Gabriela 
Godinho Lima — que se a relação da mulher  
e da cidade pudesse ser resolvida,  
não seria contando apenas com  
a arquitetura e o urbanismo, por se tratar de 
uma questão estrutural.  
 A cultura patriarcal é interdisciplinar, 
então é nesta direção que minha pesquisa 
deveria seguir. Optando por iniciar por uma 
abordagem teórica, encontrei na exploração 
do conceito de masculino neutro um 
possível caminho para desenvolver um 
raciocínio coerente, abordando seu aspecto 
mais palpável na linguagem. Percebi, 
enquanto escrevia  
e também durante as aulas e orientações 
da minha orientadora, o quanto a falta de 
contato com o trabalho de arquitetas  
ao longo da universidade prejudicou minha 
formação. Como disse Marian Wright 
Edelman*, você não pode ser  
o que você não pode ver. Ao entrar em 
contato com a tese e as pesquisas de 
Terezinha Gonzaga (2004), ficou claro que 
as mulheres são as maiores usuárias das 
infraestruturas urbanas e, ao mesmo tempo, 
não se apropriam da cidade. Encontrei na 
dissertação de Renata Coradin (2011) e na 
obra de Katherine Marçal (2017) o ponto  
de conexão que me permitiu entender esse 
paradoxo: a divisão sexual  
do trabalho, que desencadeia a divisão 
sexual do espaço. 
A análise de políticas públicas em  

São Paulo permitiu tirar a discussão 
do plano teórico, observando exemplos 
tangíveis em que a sutil relação entre  
o masculino e as políticas rodoviaristas  

considerações finais

se tornasse nítida, assim como  
a conexão entre políticas habitacionais  
e o feminino. A lógica com que iniciei 
meu trabalho foi invertida, trazendo as 
urgências para o fim. Dessa forma, pude 
construir um raciocínio que demonstrasse 
alguns dos diversos âmbitos em que a 
cultura patriarcal está enraizada, expondo a 
violência urbana e de gênero apenas como 
o sintoma mais visível e incômodo de uma 
complexa construção social em torno do 
corpo da mulher. 
Durante o processo, me abri pra diálogos, 
me dispondo a trocar mas, principalmente, 
a escutar o que as mulheres tinham pra 
dizer. Não conseguiria colocar neste 
trabalho o quanto essas conversas foram 
enriquecedoras e determinantes para mim. 
Durante o um ano e meio dedicado à esta 
pesquisa, não encontrei uma mulher sequer 
que não tivesse algum episódio negativo 
marcante em sua trajetória na cidade.  
Em determinado ponto, os relatos eram 
tão duros e tristes que precisei contar com 
a ajuda dos meus orientadores, amigos e 
amigas para recuperar o fôlego e concluir 
esta pesquisa. Deixo aqui  
o convite à leitora ou ao leitor a escutar  
o que as mulheres a sua volta têm a dizer 
sobre a cidade. O desfecho — ou deixa? 
— do trabalho se faz na proposta de 
intervenções em um percurso que conecta 
projetos previamente elaborados por 
outras arquitetas em seu trabalho final de 
graduação, que assim como eu, dedicaram 
seu ano de pesquisa  
às questões de gênero. A escolha das 
intervenções partiu do esforço de escutar 
as demandas das mulheres, e resultaram 

em um grande exercício de não criar 
propostas fantasiosas, deixando o ego de 
lado e respondendo à necessidades reais.
Por fim, reforço o convite a leitora a 

se apropriar desta pesquisa e dar a ela 
continuidade, incluindo novos recortes, 
pontos de vista, questões e possíveis 
soluções. A atividade acadêmica exige 
continuidade, então: continuemos!  
Conto com você para levar este estudo 
adiante, aprofundando as investigações  
e enriquecendo a discussão de gênero 
na arquitetura e no urbanismo,  
ainda tão pouco explorada na academia. 
Vamos juntas?

*Fundadora e presidente do Children’s Defense Fund, proferiu  
a frase no documentário de Jennifer Siebel Newsom,  
Miss Representation (2011), sobre os efeitos da representação 
falha de mulheres reais por parte da mídia.
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Respostas para a pergunta “Mulher, o que falta na cidade para você?”, em pesquisa própria.
Fonte: Arquivo pessoal
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Respostas à questão “Mulher, o que você deseja sentir na cidade?”, em instalação interativa. 
Fonte: Autoria própria

Respostas à questão “Mulher, o que você senter na cidade?”, em instalação interativa. 
Fonte: Autoria própria

experimento
“Me sinto realizada e competente 
por sobreviver”.
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ANEXOS:
Crônicas
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(Abril de 2018)
Me junto com duas amigas e vamos 
para a 6ª Jornada pela Moradia Digna 
cujo tema do ano é Mulheres em Luta 
pelo Direitoà Moradia e à Cidade.  
Com o intuito de observar e aprender, 
chegamos no sábado de manhã e 
escolhemos as oficinas que temos 
interesse em acompanhar, a primeira 
delas apenas para mulheres, guiada pelo 
coletivo Slam das Minas.
Com muita sensibilidade e tato,  
as mulheres do Slam guiam uma 
conversa apresentando seus trabalhos, 
mas logo voltam a atenção para  
as participantes, pedindo para  
que elas se apresentassem. Apenas que 
se apresentassem.
O espaço criado para a fala abriu outra 
atmosfera, onde as mulheres, ao se 
apresentarem, sentiram abertura para 
compartilhar suas questões. 
Em torno de trinta mulheres na sala, 
nenhuma delas teve menos tempo ou 
importância que a outra. Quando uma 
abria a boca, as outras escutavam 
atentas as falas sobre os filhos 
envolvidos com drogas, sobre violência 
doméstica, sobre a tripla jornada que  
as deixa exausta mas que ainda têm 
forças para lutar pelo que acreditam. 
Todas compartilham e se apoiam,  
o sentimento era de abraço:  
não estavam sozinhas, não são 
questões pessoais, são questões 
sociais. 

 
 
Questões de raça, classe, gênero.
 
— Olá, meu nome é Joaquina, eu sou da 
Zona Leste, e tenho 60 anos. 
Meu marido nunca me deixou sair  
de casa, e agora resolvi ignorar, estou 
conhecendo a cidade. Sou uma turista 
na minha própria cidade, e está sendo 
delicioso. Eu apanho quando chego em 
casa, mas vale a pena.

No fim da conversa, o grupo precisava 
levantar duas propostas para levar para 
os líderes do movimento.  
Seguem as propostas definidas:

01. Que os atendentes da Delegacia  
da Mulher sejam mais preparados  
para atender as vítimas de agressão 
e/ou violência

02. Que se crie um espaço  
e compromisso periódico onde  
wwas mulheres possam conversar.
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(Maio de 2018)
Enquanto colava um lambe-lambe 
com os dizeres “quero andar de noite 
sozinha: a rua também é minha”,  
sou abordada por um senhor.

— Você não pode andar na rua sozinha?

— Posso, mas é perigoso.

— Pra mim também é perigoso.

— E o senhor tem medo de que?

— Ah, de encontrar um bicho papão  
no escuro! — o senhor me respondeu 
entre gargalhadas.

— Credo! - também ri - Mas sabe, acho 
que se eu estivesse sozinha na rua  
à noite eu ia preferir encontrar um bicho 
papão do que um homem.
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(Setembro de 2018)
 É sábado de manhã na Vila Madalena, 
e somos convidados a visitar a Praça 
Mateus Grou, uma fresta de praça 
entre as casas do bairro. A aula é sobre 
criatividade, e fomos pegos de surpresa, 
porque os professores haviam mandado 
mensagens para as mães que moram 
no bairro para que comparecessem 
com seus filhos e filhas na praça 
naquela manhã. Mais de 50 mães que 
conversam em um grupo e residem no 
bairro 
— que incrível.
A atividade proposta é a de criar 
brincadeiras com as crianças usando 
apenas caixas de papelão. No início,  
me senti nervosa — não tenho contato 
com crianças e não tinha certeza  
se saberia lidar, entreter, conversar, 
abordar, sentir.
Dentro da quadra, esperamos as 
crianças enquanto quebrávamos 
a cabeça sobre as possibilidades  
de propostas com caixas de papelão.  
 A primeira criança chegou, todos 
olhamos para ela e perguntamos:  
quer brincar? — obviamente a crianças
e assustou e disse que não. Ok. 
Entendemos que a abordagem não 
funcionou. Nesse momento decidimos 
apenas brincar — e deixar que as crianças 
chegassem até nós espontaneamente. 
Foi então que nós nos tornamos 
as próprias crianças: as caixas  
de papelão, que segundos antes eram 

um desafio racional, viraram nave 
espacial. Escudo, casa, caminhão, túnel, 
carrinho, rampa. Quando olhamos,  
não havia mais adultos e crianças:  
só seres humanos com o impulso de 
criar no mesmo espaço.
Chega Miguel, de menos de 1 metro, 
com uma cobra de brinquedo na mão

Eu: Uau, como é o nome dessa cobra?

Miguel: É Úrsula

Eu: E da onde ela é?

Miguel: Da Amazônia

Eu: E ela pica?

Miguel: Não tia, ela é de brinquedo. Mas 
tudo bem, a gente finge.

Alí fui ensinada a transitar entre  
o imaginário e o real, e deixar que os 
dois polos se entrelaçassem sem 
necessariamente se anular. No espaço 
ao lado, cachorros brincam em um 
cercadinho enquanto seus donos 
conversam entre risadas. Um pouco 
para a direita, um moço estica seu 
slack-line  e percorre a corda bamba, 
convidando sem esforços verbais quem 
passa por alí a participar. Volto a ser 
adulta por um segundo, observo um 
grupo de mulheres conversando no 
canto da praça.
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Me pergunto se são mães, 
mas nenhuma parece preocupada 
em olhar os filhos ou filhas. Me dou 
a licença subjetiva de me aproximar 
para escutar a conversa. São mães, 
que conversam sobre ser mãe: trocam 
angústias, perguntam, confortam, 
compartilham histórias engraçadas 
sobre seus filhos. Uma delas dá bronca 
no filho da outra porque estava se 
pendurando na grade, enquanto a mãe 
dele conversa com outra mulher sobre o 
aumento da mensalidade da escola.
Nesse momento me lembro do 
conceito de isirika, palavra em maragoli, 
idiomado Quênia ocidental, explicada 
por Musimbi Kanyoro, CEO e fundadora 
da organização Global Fund for Women: 
uma dinâmica social que se baseia na 
responsabilidade mútua de cuidar um do 
outro.  A criança não é responsabilidade 
dos pais, muito menos restrita às mães:  
é da comunidade. Imagino o peso quase 
físico sendo retirado das costas de 
tantas mães, as possibilidades,  
as oportunidades, as trocas viabilizadas 
com a cidade.
Aprendi com as crianças que é perigoso 
entregar uma realidade pronta, isso 
limita a criação e impõe uma realidade 
que não  é universal. Vemos a cidade 
como uma obra pronta. Não é.  
 É uma obra em construção eterna  
e contínua, e só conseguiremos 
participar do processo de uma forma: 
juntas.
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(Janeiro de 2019)
Horário de verão
 
—É, Lelinha, daqui a pouco acaba o 
horário de verão.

—Você gosta Zê?

—Do que?

  —Do horário de verão.

  —Ah, eu gosto. É ruim acordar no 
escuro mas é bom que eu posso pegar o 
Pedro Henrique na escola.

—Como assim?

—É.

—Quando não é horário de verão você 
não pode buscar ele?

  —Ah poder eu posso mas vou 
correndo.

—Por que, Zê?

—É um matagal, tudo escuro, não tem 
uma luz. Quando não é horário de verão 
é mais seguro ele mesmo ir sozinho  
pra casa do que eu ir buscar.
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(Abril de 2019)
Na semana de integração, propus 
uma obra interativa onde as mulheres 
pudessem preencher post-its 
respondendo às questões:  
“O que você sente na cidade?”  
e “O que você deseja sentir na cidade?”. 
Diante da instalação, observo uma 
professora lendo as respostas. 
Ela vê em mim a possibilidade  
de diálogo e me conta:

—Sabe, um dia eu fui jantar com uns 
amigos aqui perto, era uma noite 
tranquila. Quando nos despedimos, fui 
caminhando até o meu carro sozinha. 
Não vi perigo, sabe? De repente, numa 
fração de segundos, apareceu um 
homem do nada e enfiou a mão por 
dentro da minha saia. Por dentro da 
minha saia, você acredita? Foi uma 
coisa de segundos! Eu nunca mais tinha 
parado pra pensar... Até vocês alunas 
começarem a levantar essas questões, 
eu nunca tinha me dado conta. 

Sobre a importância de falar e ouvir.
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(Maio de 2019) 
—Lelinha, você sabe o que é Cirque du 
Soleil?

— Sei sim, Zê! Por que?

— O Pedro ganhou um sorteio no 
futebol, 
e aí me ligaram pedindo autorização 
pra ele ver o show. Quase que eu não 
deixei.

— Ué, por quê?

— Porque iam deixar ele 1h da manhã 
no ponto de ônibus. Imagina eu sozinha 
indo até o ponto essa hora? Mas eu fui, 
correndo mas fui. Graças a Deus não 
encontrei ninguém no caminho.

É mais complicado do que parece. 
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