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RESUMO

 O presente trabalho se divide em três grandes 
atos: gênero, desigualdades de gênero e luta.  
 O primeiro ato, introduz e explica, com bases em 
estudos filosóficos, as questões e diferenças entre sexo e 
gênero para, em seguida, concluir que o segundo é uma 
performance de um corpo sexuado perante à uma socie-
dade e que o gênero feminino foi historicamente diminuí-
do perante ao outro. 
 O segundo, desigualdade de gênero, é divido 
em dois momentos. O primeiro aborda a desigualdade 
socioeconômica que o gênero feminino passa em relação 
ao masculino. Os índices do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) apontam que por mais que 
as mulheres estejam em maior número nas universidades, 
elas participam menos do mercado de trabalho, ganham 
salários menores, participam menos da vida pública 
e passam mais tempo fazendo afazeres domésticos. 
Concluindo que a desigualdade socioeconômica está 
diretamente relacionada com gênero. Já o segundo 
aborda a desigualdade do no campo de território e 
imóveis.
 E por fim, o último ato: luta, em que se discute 
finalmente o papel das mulheres na luta pelo direito 
à moradia. Como já citado, elas são historicamente di-
minuídas e as que mais sofrem violência só pelo simples 
fato de serem mulheres e possuem menos oportunidade 
de habitação de qualidade e acessível (tanto no sentido 
custo, quanto no sentido de mobilidade). Todas essas 
questões fazem com que essas mulheres se organizem 
em busca deste direito a partir da formação de grupos in-
dependentes e não institucionalizados, visto que na vida 
pública não há espaço para elas também. 



ABSTRACT

 The following essay is divided on three great 
“acts”: gender, gender inequality and fighting.
 The first act introduces and explains, based on 
philosophical research, issues and differences between 
sex and gender, to, then, conclude that the last is a per-
fomance of sexual body facing a society and that the fe-
male gender was historically  diminished before the male 
one.
 The second, gender inequality is divide in two 
stages. The first one approaches the socioeconomic 
inequality that the female gender bears before the male. 
The indicators of the Brazilian Institute of Geography 
and Statistics (IBGE) shows that as much as women are 
a majority on universities, they represent the minority 
on the job market, get paid less, have less participation 
on the politics and spend more time doing housework. 
Concluding so that socioeconomic inequality is directly 
associated with gender. The second stage approaches 
the inequality on the realty state owning, that is, women 
are a minority as head of the families, although they’re 
the ones who most dedicate themselves to it.
 At last, the final act discusses the women’s role 
in the fighting for the right to housing. As said before, 
they’re historically shrinked and the ones who suffers 
the more violence, just because of being women, and 
also are the most denied of the opportunity of housing of 
quality and accesibility. All those questions make those 
women organize them selves in order to go fight for this 
tight by creating independent and non institucionalized 
groups, since they’re hardly ignored at the public life. 
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“só há revolução 
quando há amor 

por nós mesmas” 

Ryane Leão 



Primeiro ato:
Gênero 

“Ninguém nasce mulher: 
torna-se mulher.” 

BEAUVOIR 

“Mulher não tem sexo.”  
IRIGARAY 

“(...)o gênero é a construção 
social do masculino e do 

feminino.”  
SAFFIOTI 
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1. GÊNERO FEMININO

 O que é ser mulher? O que faz de um corpo 
ser definido como feminino? 

 Primeiramente, é importante definir e 
distinguir os conceitos de sexo e gênero. A filósofa 
francesa, Simone de Beauvoir, ao escrever O 
segundo sexo, já em 1949, tomava partido dessa 
diferenciação entre eles. Ela analisa a definição de 
ser mulher sob 3 aspectos distintos: sob ponto de 
vista biológico, psicanalítico e materialista histórico.
 Em termos biológicos, existem indivíduos 
denominados macho e, o outro, fêmea. Ambos se 
diferenciam sob a ótica da reprodução em que a 
biologia constata a divisão dos sexos. Fato é que, 
para Beauvoir:

(...) embora imbuída de finalismo não consegue 
[a biologia] deduzi-la da estrutura da célula, 
nem das leis da multiplicação celular, nem de 
nenhum fenômeno elementar. 

 A existência de gametas heterogêneos 
não basta para definir dois sexos distintos; na 
realidade, acontece, muitas vezes a diferenciação 
das células gerenciadoras não acarretar cisão da 
espécie em dois tipos: ambas podem pertencer a 
um mesmo indivíduo. É o caso dos hermafroditas.

BEAUVOIR, 2016. p.33 
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 Isto é, existem pessoas capazes de 
produzir gametas denominados espermatozoides, 
outros capazes de produzir gametas denominados 
óvulos e outros, os dois casos. Os que são 
capazes de produzir só o primeiro, são os machos, 
os que só podem produzir o segundo, são fêmeas 
e os que produzem ambos, hermafroditas. Tendo 
assim uma diferenciação de indivíduos a partir da 
produção de gametas, consequentemente uma 
diferenciação por sexo.
 Porém, há teóricos que definem os dois 
sexos de forma diferente, como para Hegel, que 
acredita que um será ativo e o outro, passivo, e 
naturalmente a passividade caberá a fêmea. 

“O homem é assim, em consequência dessa 
diferenciação, o princípio ativo, enquanto a 
mulher é o princípio passivo porque permanece 
dentro de sua unidade não desenvolvida”

 Para Alfred Fouillée, em seu livro, Le 
tempérament et le caractère, pretendia, também, 
definir a mulher a partir do óvulo e o homem a 
partir do espermatozoide. Sem notar, o autor, que 
homens e mulheres originam-se igualmente de 
um espermatozoide e de um óvulo.
 Além disso, o que se percebe é a 
redutível definição de gênero a partir do sexo, 
ou seja, do macho deriva-se o gênero masculino 
e, consequentemente, este indivíduo será 
denominado homem.  Já para a fêmea, deriva-
se o gênero feminino e será mulher, seguindo 
a mesma linha. Porém, a ciência prova que 
espermatozoides e óvulos resultam de uma 
evolução de células primitivamente idênticas. 

Hegel, apud BEAVOIR, 
2016, p.34



13

Logo, o papel dos dois gametas é idêntico: criam 
juntos um ser vivo em que ambos se perdem e se 
superam. 
Beauvoir (2016) entende, finalmente, que o 
termo “fêmea” é pejorativo não porque enraíza 
a mulher na natureza, mas porque a confina no 
seu sexo. Portanto, não há justificativa biológica 
para o desprezo do macho perante à fêmea 
biologicamente falando. Concluindo assim que 
esta diminuição está contemplada no campo social 
e não no científico. 
 Para Judith Butler, em seu livro Problemas 
de Gênero: feminismo e subversão da identidade, 

“gênero é o significado cultural assumido pelo 
corpo sexuado, assim não se pode dizer que ele 
decorra de um sexo desta ou daquela maneira.” 

 
 E ainda argumenta sobre a distinção sexo/
gênero: 

“Concebida orginalmente para questionar 
a formulação que a biologia é o destino, a 
distinção entre sexo e gênero atende à tese que, 
por mais que o sexo pareça intratável em termos 
biológicos, o gênero é culturalmente construído: 
consequentemente, não é nem o resultado 
causal do sexo nem tampouco tão aparente 
fixo quanto o sexo. Assim, a unidade do sujeito 
já é potencialmente contestada pela distinção 
que abre espaço ao gênero como interpretação 
múltipla do sexo.”

 Desta forma, gênero é a performance de 
um determinado corpo perante à uma determinada 

(BUTLER, 2018, p.26 

BUTLER, 2018, p.26
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sociedade, cultura e política independentemente 
do seu sexo.
 Para mais, quando Beauvoir escreve “a 
fêmea é uma mulher na medida em que se sente 
como tal” (BEAUVOIR, 2016, p.67), já indica 
sua consideração pela psicanálise para definir 
gênero. Aponta que para defini-lo, não basta 
apenas o campo fisiológico, em que nos mostra 
a existência de testículos e ovários, é necessário 
também, por se tratar de humanidade, analisar 
a influência social e política na psique em que o 
gênero foi construído ao longo da história.  
 Assim como não basta dizer que a 
mulher é uma fêmea, não se pode defini-la pela 
consciência que tem de sua feminilidade; toma 
consciência desta no seio da sociedade de que é 
membro.

“(...) uma vida é uma relação com o mundo; 
é escolhendo-se através do mundo que o 
indivíduo se define; é para o mundo que nos 
devemos voltar a fim de responder às questões 
que nos preocupam.
Em particular, a psicanálise malogra em 
explicar por que a mulher é o Outro, pois o 
próprio Freud admite que o prestígio do pênis 
explica-se pela soberania do pai e confessa 
que ignora a origem da supremacia do macho.”

 Deste modo, não necessariamente uma 
fêmea é uma mulher, pois são conceitos distintos 
e estão em planos também distintos. Enquanto o 
primeiro é derivado do sexo e está no campo das 
ciências biológicas e relaciona-se com a matéria e 
corpo, o segundo é o gênero e está no campo da 

BEAUVOIR, 2016, p.78
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psicanálise e da relação entre mente e sociedade. 
Freud, porém, estuda muito mais a sexualidade dos 
corpos, prazer e erotismo do que a relação desses 
corpos perante à sociedade, conforme analisado 
por Beauvoir (2016). É claro que em suas teorias 
existe a diferenciação da sexualidade feminina 
e masculina citando, de maneira inédita, as 
características da libido de ambos, pressupondo, 
assim, que a psicanálise foi um fator importante 
nas definição de gênero e a legitimando na medida 
em que se interpreta corpos não somente pela 
fisiologia, mas também pela vida psíquica e suas 
relações internas com o próprio ego. Beauvoir está 
muito mais interessada nesta última parte e é nela 
que se baseia seus estudos de gênero. Segundo 
ela, “não é a natureza que define a mulher: esta 
é que se define retomando a natureza em sua 
afetividade” (BEAUVOIR, 2016, p.67). Portanto, 
é dentro desta perspectiva psicanalítica que a 
filósofa baseia seus pensamentos.

 Beauvoir indica que “ninguém nasce 
mulher: torna-se mulher” (BEAUVOIR, 2016b, 
p.11). Permitindo, assim, a análise de que gênero é 
construído. Porém essa construção não é apenas 
introspectiva do indivíduo para si, ela depende 
de uma sociedade. Para Butler, ao analisar este 
trecho de Beauvoir, questiona-se: 

“É o gênero tão variável e volitivo quanto parece 
sugerir a explicação de Beauvoir? Pode, nesse 
caso, a noção de “construção” reduzir-se a uma 
forma de escolha?”
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E em seguida completa:

“Beauvoir diz claramente que alguém “se torna” 
mulher, mas sempre sob uma compulsão 
cultural a fazê-lo. E tal compulsão claramente 
não vem do sexo.”
 Não há nada em sua explicação que 
garanta que o “ser” que se torna mulher seja 
necessariamente fêmea. Se, como afirma 
ela “o corpo é uma situação”, não há como 
recorrer a um corpo que já não tenha sido 
sempre interpretado por meio de significados 
culturais; consequentemente, o sexo não 
poderia qualificar-se como uma facticidade 
anatômica pré-discursiva. Sem dúvida, será 
sempre apresentado, por definição, como 
tendo sido gênero desde o começo.”

 Assim, observa-se uma histórica síntese 
do corpo sexuado resumido em gênero desde o 
princípio de sua vida. O corpo fêmeo, ao nascer, já 
é imediatamente treinado à performar no gênero 
feminino e ser considerada mulher. O mesmo 
ocorre ao corpo macho em que é enraizado o 
gênero masculino e ser considerado homem. Em 
um primeiro momento, não há grandes problemas 
nesta diferenciação de gênero, porém nota-se a 
dominação de um perante ao outro. Pitágoras já 
dizia que “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” (PITÁGORAS apud 
BEAVOIR, 2016, p.116).

BUTLER, 2018, p.29
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Imagem 1 - Linn da 
Quebrada, cantora 

transgênero
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 Beauvoir também insinua esta submissão 
ao designar do conceito de Outro para se referir 
ao gênero feminino:

“Ser mulher seria o objeto, o Outro, e o Outro 
permanece sujeito no seio de sua demissão. 
O verdadeiro problema para a mulher está, 
em recusando suas fugas, realizar-se como 
transcendências; trata-se de ver, então, que 
possibilidades lhe abrem o que se chama 
atitude viril e atitude feminina; quando uma 
criança segue o caminho indicado por tal e tal 
ou qual de seus pais, é talvez porque retoma 
livremente os projetos deles.” 

 Para ela, “o homem é o Sujeito, o Absoluto; 
ela é o Outro” (BEAUVOIR, 2016, p.13). Isto posto, 
pode-se levar ao seguinte pensamento: se existe 
um gênero maior, cabe a um outro ser menor. 
Sempre na dualidade, o bem e o mal, a noite e o 
dia, a lua e sol, basta ter um elemento em foco, 
para prontamente manifestar-se o Outro. Assim 
como os negros são “outros” para os racistas, os 
homossexuais para os homofóbicos, os judeus 
para os antissemitas, o proletariado para a classe 
dominante, existem as mulheres para os homens.

“(...)não é o Outro que se definindo como Outro 
define o Um; ele é posto como Outro pelo Um 
definindo-se como Um. Mas para que o Outro 
não se transforme no Um é preciso que se 
sujeite a esse ponto de vista alheio.” 

BEAUVOIR, 2016, p.80

BEAUVOIR, 2016, p.80
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 Monique Wittig também associa a mulher à 
um corpo marcado pelo seu sexo e que o gênero 
masculino, na verdade, não existe. Ele se funde 
ao universal, à humanidade, o homem torna-
se sinônimo de ser humano e assim, resta um 
só gênero que é o feminino. Wittig e Beauvoir 
acreditam que relacionar a mulher ao “sexo” é 
resumir um corpo à características sexualizadas e, 
portanto, impede sua liberdade e independência. 
Assim, a extinção da categoria sexo representaria 
a destruição da “marca” aos corpos que tomou o 
lugar da pessoa. 

“O gênero é o índice linguístico da oposição 
política entre os sexos. E gênero é usado 
aqui no singular porque sem dúvida não há 
dois gêneros. Há somente um: o feminino e 
o “masculino” não sendo um gênero. Pois o 
masculino não é masculino, mas o geral.”

 Em outras palavras, só os homens são 
“pessoas” e não existe outro gênero senão o 
feminino. Consequentemente, Wittig clama pela 
destruição do conceito “sexo”, para que não haja 
mais diferenciação de gênero e que as mulheres 
também alcancem esse sujeito universal.
 Portanto, Beauvoir finalmente conclui que 
só com a os conceitos psicanalíticos freudianos 
não são suficientes para definir gênero e que 
a submissão feminina vem de fatores externos 
sociais e históricos persuadindo na psique da 
mulher. Assim, além de analisar os aspectos 
psíquicos para a definição de gênero, também deve 
ser levado em consideração, segundo Beauvoir, o 
materialismo histórico:

WITTIG, apud 
BUTLER, 2018, p.48
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“(...)a mulher não poderia ser considerada 
apenas um organismo sexuado: entre os dados 
biológicos, só têm importância os que assumem, 
na ação, um valor concreto; a consciência de 
que a mulher adquire de si mesma não definida 
unicamente pela sexualidade. Ela reflete uma 
situação que depende da estrutura econômica 
da sociedade, estrutura que traduz o grau de 
evolução técnica a que chegou a humanidade.” 

 Marx e Engels foram os precursores do 
conceito de materialismo histórico, embora nunca 
usaram este termo para denomina-lo. Esta teoria 
defende que a evolução humana se dá, não pela 
humanidade perante à natureza, mas sim pelos 
próprios confrontos entre diferentes classes 
sociais decorrentes da “exploração do homem 
pelo homem” analisando as classes sociais, a 
política e a economia. Isto é, se no feudalismo 
existia os senhores feudais explorando os servos, 
no capitalismo existe a classe operária oprimida 
pela burguesia. 
 No capítulo III da obra Do Socialismo 
Utópico ao Socialismo Científico, Friedrich Engels 
afirma:

“A concepção materialista da história parte da 
tese de que a produção, e com ela a troca dos 
produtos, é a base de toda a ordem social; 
de que em todas as sociedades que desfilam 
pela história, a distribuição dos produtos, e 
juntamente com ela a divisão social dos homens 
em classes ou camadas, é determinada pelo 
que a sociedade produz e como produz o pelo 
modo de trocar os seus produtos.”ENGELS, 1880, p.13
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 Beauvoir se apoia nesta teoria na medida 
em que compreende a importância do materialismo 
histórico como significante ferramenta de análise 
das relações humanas perante à natureza, pois 
ambos acreditam que a sociedade humana não 
sofre passivamente os efeitos da natureza, ao 
contrário, reage imediatamente sobre ela. Assim, 
não é justo reduzir a mulher à um corpo sexuado 
enclausurado em sua natureza fisiológica. A 
consciência que a mulher adquire de si mesma 
não é definida unicamente pela sexualidade e sim 
somando com a estrutura econômica da sociedade 
que ela está inserida.

“Viu-se que, biologicamente, os dois traços que 
caracterizam a mulher são os seguintes: seu 
domínio sobre o mundo é menos extenso que o 
do homem; ela é mais estreitamente submetida 
à espécie. Mas esses fatos assumem um valor 
inteiramente diferente segundo o seu contexto 
econômico e social. Na história humana, o 
domínio do mundo não se define nunca pelo 
corpo nu: a mão com seu polegar preensivo 
já se supera em direção ao instrumento que 
lhe multiplica o poder; desde os mais antigos 
documentos de pré-história o homem surge 
sempre armado.”

 Em outras palavras, se para Marx “a história 
da humanidade é a história da luta de classes”, 
para Beauvoir, é a história da luta de classes e 
de gênero (2016). Na qual as mulheres sempre 
perdem. O que Engels chama de “a grande derrota 
histórica do sexo feminino”.
 Num primeiro momento, como já dito 

 BEAUVOIR, 2016, p.83
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anteriormente na história da sociedade, a divisão 
sexual do trabalho era feita com igualdade na 
medida em que a terra era comum a todos do 
clã. Enquanto o homem pescava e caçava a 
mulher permanecia no lar cuidando dos filhos e 
da agricultura rudimentar.
 Porém, com o surgimento da propriedade 
privada, aparece também o senhor dos escravos, 
da terra e da mulher. 

“A mesma causa que assegura à mulher 
sua autoridade anterior dentro da casa, seu 
confinamento nos trabalhos domésticos, 
essa mesma causa assegurava agora a 
preponderância do homem. O trabalho 
doméstico da mulher desaparecia, então ao 
lado do trabalho produtivo homem; o segundo 
era tudo, o primeiro um anexo insignificante.”

 Retira-se o direito da maternidade e passa 
à paternidade, no qual usa-se para transmitir 
a propriedade das terras de pai para filho. É no 
aparecimento da família patriarcal baseada na 
propriedade privada e na monogamia é que a 
mulher começa a ser oprimida. Esta opressão 
social que ela sofre é consequência da opressão 
econômica instaurada. 
 

“A mulher só se emancipará quando puder 
participar em grande medida social na 
produção, e não for mais solicitada pelo trabalho 
doméstico senão numa medida insignificante. E 
isso só se tornou possível na grande indústria 
moderna, que não somente admite o trabalho 
da mulher em grande escala como ainda o 
exige formalmente.” 

ENGELS, apud 
BEAUVOIR, 2016, p. 
84-85

ENGELS, apud 
BEAUVOIR, 2016, p. 85
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 Portanto, os três aspectos apresentados 
por Beauvoir não são suficientes ainda para 
definir gênero. Ela, de fato, usa dos três conceitos 
para iniciar a sua jornada investigativa sobre 
gênero, porém ela mesma nota, posteriormente, 
a insuficiência deles para continuar sustentando 
a carga da definição de gênero. Para descobrir a 
mulher, é necessário mais que biologia, psicanálise 
e materialismo histórico. Deve-se considerar que 
o corpo, a vida sexual, as técnicas só existem 
concretamente para o homem na medida em que 
os apreende dentro da perspectiva global de sua 
existência. Concluindo, assim, que sexo e gênero 
estão em planos espaciais diferentes. Dependendo 
da perspectiva analisada, elas podem parecer 
no mesmo campo e parecerem iguais, porém, ao 
analisar por outro espectro, se nota a diferença 
espacial em que os dois conceitos habitam. Sexo 
é corpo, gênero é o corpo sexuado na sociedade e 
patriarcado é a forma política e economia que este 
corpo sexuado reage a outro corpo sexuado.



SEGUNDO ato:
DESIGUALDADES 
DE Gênero 

Se todos os que me imploraram 
Ajuda neste mundo, 

Todos os sagrados inocentes, 
Esposas Alquebradas, aleijados, 

Prisioneiros, suicidas – 
Se todos me tivessem dado um 

kopeck, 
Teria me tornado “mais rica 

Do que todo o Egito”... 
Eles, porém, não me deram 

nenhum kopeck, 
Mas compartilharam comigo sua 

força, 
E assim nada no mundo 
É mais forte do que eu, 

E posso suportar tudo, até mesmo 
isto.  

Anna Akhmatova, Select Poems 
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1. DESIGUALDADE SOCIOECONÔMICA

 O instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), em 2018, ao elaborar a pesquisa 
“Síntese de Indicadores Sociais”, apresentou 
uma relevante análise das condições de vida da 
população brasileira, especialmente no que tange 
às discussões de gênero e direitos aqui posto em 
pauta no que diz respeito a vulnerabilidade social 
da mulher à pobreza.
 Segundo o instituto, a taxa de participação 
em trabalho das mulheres em 2017 permaneceu 
bem aquém à dos homens e todas as categorias, 
52,7% e 72,5%, respectivamente, como observado 
no Gráfico 1. A diferença menos acentuada entre 
os sexos foi verificada entre as pessoas de 14 a 29 
anos de idade e a mais acentuada entre as de 50 a 
59 anos. 
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 Além disso, a pesquisa mostrou a relação 
de trabalhos informais e gênero. Por mais que a 
proporção seja semelhante, 40,8% das pessoas 
são homens e 40,7% são mulheres, os pesos 
são distintos nas categorias de trabalho informal. 
Isto é, enquanto os homens apresentam maior 
participação de empregados sem carteira e em 
trabalhadores por conta própria, as mulheres são 
superiores no trabalho auxiliar familiar e compõem 
quase que integralmente o trabalho doméstico 
sem carteira.
 Portanto, é possível notar que as mulheres 
participam menos, em todas as categorias na 
força de trabalho e por mais que elas estejam 

Gráfico 1 – Taxa de participação, por sexo, segundo 
os níveis de instrução – Brasil - 2017
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Gráfico 2 – Proporção de pessoas ocupadas em 
trabalhos informais por sexo e cor ou raça - Fonte IBGE

Gráfico 3 – Proporção de pessoas ocupadas em 
trabalhos informais por grupo de atividade econômica – 
2014/2017 - Fonte: IBGE
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quase empatadas com os homens em quantidade 
em trabalho informal, elas ainda lideram o item de 
serviços domésticos. Acentuando ainda mais a 
condição histórica da mulher do lar, que trabalha 
dentro de casa e não têm carteira assinada.
 Com relação ao indicador de proporção 
de ocupados em trabalho por tempo parcial por 
sexo, nota-se um elevado percentual de mulheres 
(28,2%) que trabalham em período parcial – até 30 
horas semanais – quando comparado aos homens 
(14,1%) no Brasil, em 2016. Na desagregação 
por cor ou raça, a desigualdade aumenta, visto 
que são as mulheres pretas ou pardas são as 
que mais exerceram ocupação por tempo parcial, 
alcançando 31,3% do total, enquanto 25,0% das 
mulheres brancas se ocuparam desta forma, 
em 2016. Para os homens, somente 11,9% dos 
brancos se ocuparam por tempo parcial, ao passo 
que a proporção de pretos ou pardos alcançou 
16,0%. 
 Além disso, no Brasil, em 2016, as 
mulheres dedicaram aos cuidados de pessoas 
e/ou afazeres domésticos cerca de 73% a mais 
de horas do que os homens (18,1 horas contra 
10,5 horas). O recorte por cor ou raça indica que 
as mulheres pretas ou pardas são as que mais 
se dedicam aos cuidados de pessoas e/ou aos 
afazeres domésticos, com o registro de 18,6 horas 
semanais em 2016. Observa-se que o indicador 
pouco varia para os homens quando se considera 
a cor ou raça ou região de residência.
 O que se observa, assim, é que as 
mulheres estão menos inseridas no mercado de 
trabalho como um todo, seja formal ou informal. 
Estão trabalhando mais em serviços domésticos 
e ainda, meio período. São as mais dedicadas 
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aos lares e quando considerado cor ou raça 
nos indicadores, as pretas e pardas lideram as 
minorias citadas. Portanto, para às mulheres, 
sempre cabe ao lar e por mais que os homens 
estejam empatados nos trabalhos informais, eles 
conseguem outros tipos de trabalhos sem estar 
ligado à moradia.
 Helena Hirata (2003) já associava este 
cenário a um dos paradoxos da globalização: 
o aumento do emprego feminino remunerado 
acompanhado pela sua precarização e 
vulnerabilidade crescentes. Pode-se afirmar, 
portanto, que as desigualdades salariais e a 
divisão sexual do trabalho não diminuíram, e que 
a divisão do trabalho doméstico também não se 
modificou, visto que, por mais que a mulher tenha 
sido introduzida ao mercado de trabalho, ela não 
deixou de ser responsável do lar.

“A divisão sexual do trabalho é a forma de 
divisão sexual do trabalho social decorrente 
das relações sociais de sexo; essa forma é 
historicamente adaptada a cada sociedade. 
Tem por característica a destinação prioritária 
dos homens à esfera produtiva e das mulheres 
à esfera reprodutiva e, simultaneamente, a 
ocupação pelos homens das funções de forte 
valor social agregado (políticas, religiosas, 
militares, etc.)
  Essa forma de divisão sexual do 
trabalho tem dois princípios organizadores: o 
da separação (existem trabalhos de homem e 
outros de mulheres) e o da hierarquização (um 
trabalho de homem ‘vale’ mais do que de uma 
mulher).”

KERGOAT, 2003, p. 
55-56
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 Com relação aos rendimentos médios do 
trabalho as mulheres recebem cerca de do que os 
homens, isto é, elas recebem em torno de 25% a 
menos do que eles. Contribui para a explicação 
deste resultado a própria natureza dos postos de 
trabalho ocupados pelas mulheres, em que se 
destaca a maior proporção dedicada ao trabalho 
em tempo parcial.
 Além disso, o maior diferencial de 
rendimento foi na categoria de ensino superior 
completo ou mais, em que as mulheres receberam 
63,4% do que os homens, em 2016.
 Conforme o IBGE, o número médio de 
horas semanais dedicadas aos cuidados de 
pessoas e/ou afazeres domésticos, por sexo é 
um importante dado para dar visibilidade à esta 
divisão sexual do trabalho e o quanto as mulheres 
exercem trabalhos não remunerados.
 Conforme exposto na presente pesquisa 
de gênero do IBGE, as brasileiras superam 
os brasileiros nos indicadores educacionais, 
visto que elas são maioria em grande parte de 
indicadores educacionais do Brasil. Em 2016, a 
maior diferença percentual por sexo encontrava-
se no nível “superior completo”, especialmente 
entre as pessoas da faixa etária mais jovem, de 
25 a 44 anos de idade, em que o percentual de 
homens que completou a graduação foi de 15,6%, 
enquanto o de mulheres atingiu 21,5%, indicador 
37,9% superior ao dos homens. Porém, novamente 
constata-se desigualdade entre mulheres por cor 
ou raça. O percentual de mulheres brancas com 
ensino superior completo é mais do que o dobro 
do calculado para as mulheres pretas ou pardas, 
isto é, 2,3 vezes maior. A comparação com os 
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homens pretos ou pardos evidencia uma situação 
ainda mais iníqua na medida em que o percentual 
de mulheres brancas com ensino superior é mais 
do que o triplo daquele encontrado para os homens 
pretos ou pardos. O nível de instrução mais baixo 
dos homens se soma às desigualdades por cor 
ou raça, tornando os homens pretos ou pardos o 
grupo com os piores resultados educacionais.
  
 Em suma, a maior escolaridade das 
mulheres não é, portanto, suficiente para levá-las 
à força de trabalho em proporção maior ou similar 
à dos homens e além disso, há considerável 
desigualdade entre mulheres brancas e mulheres 
pretas ou pardas, evidenciando que a cor ou 
raça é fator preponderante na desvantagem 
educacional, mesmo entre as mulheres que mais 
se beneficiaram da crescente escolarização: a 
diferença entre homens brancos e mulheres pretas 
ou pardas que conseguiram completar o ensino 
superior ainda é maior a 10 pontos percentuais. 
Independentemente de as mulheres apresentarem 
os melhores resultados educacionais em média, 
elas ainda não alcançaram resultados compatíveis 
com sua qualificação no mercado de trabalho, 
visto que o rendimento médio mensal delas é bem 
abaixo em relação aos homens. Concluindo assim 
que por mais que elas tenham alta escolaridade 
isso não é um fator suficiente para a equiparação 
salarial dentro das empresas.
 Além disso, a justificativa de não estudar 
das mulheres pesquisada pelo IBGE é um dado 
que só comprova ainda mais a divisão sexual do 
trabalho, visto que 39,5% delas saem da escola 
por ter que cuidar dos afazeres domésticos ou 
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de criança, adolescente, idoso ou pessoa com 
necessidades especiais, enquanto 52,5% dos 
homens deixam de estudar pois trabalham, estão 
procurando trabalho ou conseguiram trabalho que 
vai começar em breve.

“A realização das tarefas relativas 
à reprodução, entendida aqui como 
processo de procriação, manutenção e 
desenvolvimento dos seres humanos, 
são contabilizadas como parte da 
dinâmica natural da vida cotidiana, 
cuja responsabilidade, como afirmado 
anteriormente, está a cargo das mulheres. 
Por tradição, o tempo do trabalho doméstico 
é elástico, sem limites, sem valor, parte da 
existência das mulheres. Essa dinâmica, 
que está implícita na concepção tradicional 
do feminino associado às mulheres, está 
questionada e, em algumas situações, 
alterada, mas não superada. O trabalho 
doméstico, base material de sustentação 
das necessidades cotidianas, é, nessa 
forma de organização social, inteiramente 
destituído de valor social. Essa concepção 
ainda é dominante nas instâncias de poder 
responsáveis pela produção de políticas 
públicas e de normas que regulam as 
relações sociais.”

No que tange à vida pública, as mulheres mais 
uma vez são minorias visto que em 2009 foi 
promulgada uma lei (12.034/2009) que exige 
que cotas de 30% no mínimo e no máximo 
70% por sexo de candidaturas, porém o que 
foi observado na última análise do IBGE, é que 
em 2017, o número de cadeiras ocupadas por 
mulheres eram no congresso, no senado e 

ÁVILA, 2002
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Gráfico 4 – Distribuição percentual da população de 
18 a 29 anos que não estudava nem havia concluído o 
ensino médio por motivo de não estudar, segundo sexo 
– Brasil - 2017

câmara dos deputados eram de 11,3%, 16% e 
10,5% respectivamente. Este último dado deixou 
o brasil na 152ª posição entre os 190 países que 
informaram à inter-parliamentary union - ipu19 o 
percentual de cadeiras em suas câmaras baixas 
(câmara de deputados) ou parlamento unicameral 
ocupadas por mulheres em exercício (cmig 44) e 
no contexto sul-americano, o país apresentou o 
pior resultado.
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“A invisibilidade das mulheres, segundo 
esta perspectiva, se deve à ideologia das 
esferas separadas, que as definiu como 
seres exclusivamente privados, negando sua 
capacidade de participarem da vida pública, 
política. Tão grande tem sido o poder da 
ideologia que ainda quando trabalham ou 
tenham uma atuação política, suas atividades 
são definidas como extraordinárias ou 
anormais e, por isso, alheias ao âmbito da 
política autêntica ou séria. A desvalorização 
das atividades da mulher desvalorizou também 
a visão das mulheres como sujeitos históricos e 
como agentes de mudança.” (SCOTT, 1992)

 Portanto, pode-se afirmar que se a 
desigualdade socioeconômica existe, ela é mais 
nítida entre as mulheres, conforme ilustrado 
acima, representando um elemento constitutivo 
da pobreza e desigualdade do gênero em 
questão. Ocorre que as condições em que os 
homens e mulheres se desenvolvem não são 
produtos de um destino biológico, mas, sobretudo, 
construções sociais. Ou seja, existem dois grupos 
sociais baseado no gênero que definem o que 
cabe à cada um dos dois fazer. Um grupo, como 
já dito por Kergoat, é valorizado e o outro não. 
Existindo assim uma divisão sexual do trabalho 
que não foi escolhida arbitrariamente, isto é, se 
mulheres cuidam da casa e são os homens é que 
vão trabalhar, é porque esta divisão veio de uma 
sociedade machista e patriarcal que impôs estes 
papeis entre os gêneros de forma a diminuir o 
papel feminino à doméstica e reprodutora.
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2. DESIGUALDADE TERRITORIAL

 A ex-presidente Dilma Rousseff (2011-2016) 
costumava dizer no exercício de seu mandato que 
“a pobreza no brasil tem sexo” se referindo às 
mulheres, as quais estão predominantemente às 
margens da sociedade brasileira. Segundo os dados 
de gênero do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), em 2015, mais da metade das 
famílias com filhos chefiadas por mulheres (53%) 
eram pobres; ao passo apenas 23,7% das famílias 
com filhos chefiadas por homens estavam nessa 
condição.
 Segundo a pesquisa, mulheres chefes de 
famílias são minoria no brasil, visto que 59,5% 
das casas são liderados por homens contra 40,5% 
de mulheres, sendo a maioria das casas (60,5%) 
lideradas por homens brancos. Já, quando se 
analisa a distribuição percentual das famílias 
chefiadas por mulheres, segundo tipo de arranjo 
familiar e cor/raça da chefe de família, nota-se que 
a maioria são mulheres negras (55,5%) e tipo de 
família é casal com filhos (59,1%).
 Além disso, a renda domiciliar per capita 
média das mulheres chefes de família em 2015 
foi de R$ 1158,7 no total e R$ 831,3 das negras, 
enquanto que a dos homens foi de uma média de 
10% maior em comparação a elas (R$1283,3 e 
R$942,5, respectivamente).
 Quanto ao nível de escolaridade das chefes 
do lar, nota-se a seguinte distribuição percentual: 
28,9% delas estudaram de 9 a 11 anos, porém 
apenas 17,9% conseguiram estudar mais (12 
anos ou mais), incluindo cor/raça nos parâmetros, 
é possível perceber que apenas 11,9% das 
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negras chefes do lar chegaram ao nível superior 
(completo ou não) e que maioria delas (29,4%) 
chegaram até o fundamental II. 
 Concluindo assim que, as mulheres 
são minoria em chefiar o lar e o perfil delas é 
de mulheres casadas, com filhos, ganham em 
média, menos que um salário mínimo por mês 
para sustentar o lar. Além de terem estudado de 
9 a 11 anos, uma média relativamente boa, em 
comparação com o nível salarial das mesmas. 
 Portanto, após posto isso, se cabe uma 
reflexão sobre a fala da ex-presidente Dilma 
Rousseff citada anteriormente, é que a pobreza 
no Brasil tem gênero e cor. Ou seja, as mulheres 
negras são o recorte da população pobre 
brasileira. 
 Além disso, sabendo que as chefes dos 
lares são minorias e desiguais no país, ao analisar 
a pesquisa realizada por Priscila Specie e Miguel 
Jacob, a partir dos dados georrefenciados do 
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), nota-
se que a quantidade de imóveis pertencentes às 
mulheres é quase duas vezes menor do que a 
dos homens na cidade de São Paulo.
 O mapa ao lado apresenta a proporção 
da área construída de imóveis possuídos por 
mulheres, sobre a área total de imóveis possuídos 
por pessoas físicas e o que se nota é que apesar 
delas representarem 54% do total populacional 

Mapa 1 – proporção da área construída 
de imóveis possuídos por mulheres, so-

bre a área total de imóveis possuídos por 
pessoas físicas, por distrito.
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da capital paulista, apenas 33% dos imóveis 
(aproximadamente 900 mil), ou 30% da área 
total construída, são de posse feminina. Ou seja, 
a população que representa mais da metade da 
população em termos quantitativos, é possuidora 
de apenas um terço dos imóveis no mesmo 
território. Já os homens, por outro lado, são donos 
de 55% (1,5 milhão) dos imóveis, ocupando 
57% da área construída. E a parcela restante 
dos imóveis pertence às pessoas físicas cujo 
gênero não foi identificado ou a pessoas jurídicas 
– uma vez que 10% dos imóveis da cidade são 
possuídos, conjuntamente, por uma pessoa física 
e uma pessoa jurídica.
 Nota-se também que, ainda a partir da 
análise do mapa, além da má distribuição entre 
gêneros, a desigualdade intra-gêneros, isto 
é, dentro do grupo feminino, em um primeiro 
momento, a proporção de área construída 
possuída por mulheres é menor na periferia.
 O mesmo estudo aponta ainda o máximo 
da proporção de área construída de imóveis que 
mulheres possuem em um Distrito é no Jardim 
Paulista, com quase 40% do total; em bairros 
como Socorro, São Mateus e Cidade Líder, o 
mesmo indicador gira em torno de 25%.
 No entanto, e uma vez que a proporção 
de mulheres não é igualmente distribuída na 
cidade, os pesquisadores fizeram uso de duas 
ferramentas para verificar se há uma evidência 
estatística de concentração espacial: um índice 
chamado Quociente Locacional (QL), ao qual foi 
aplicado um mapa de clusters. 
 O QL é a razão de duas razões, isto 
é, neste trabalho em específico, o numerador 
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será a razão da proporção de área construída 
de imóveis possuída por mulheres em relação à 
área total construída do distrito e no denominador 
será a razão proporção de mulheres na população 
adulta (mais de 15 anos) do distrito. Por exemplo, 
o distrito de Pinheiros. 56% de sua população é de 
mulheres adultas (frente ao total de adultos). Se 
as mulheres possuírem 56% da área construída 
de imóveis, o QL será igual a 1. No entanto, como 
possuem apenas 37% o é, o QL de Pinheiros é 
igual a 0,65.
 Assim, quanto mais próximo de 1 for o QL, 
mais igualmente é distribuída entre os gêneros 
é a área construída dos imóveis e quanto mais 
próximo de 0 for o QL, menos área construída as 
mulheres possuem, em relação à sua participação 
na população.
 Foi observado que metade dos distritos 
tem QL inferior a 0,57, o que indica uma forte 
desigualdade entre gêneros. A média na cidade de 
São Paulo é de 0,58. O maior valor encontrado, na 
República, não chega a 0,77. O menor, em São 
Mateus, é de 0,48.
 Aproximando-se mais da realidade, por 
levar em conta a população, dá-se a impressão 
de que a propriedade de imóveis por mulheres é 
um pouco menos concentrada do que o que se vê 
no Mapa 1. No entanto, ao fazermos uma análise 
de estatística espacial, verificamos três grandes 
clusters na cidade, como visto no Mapa 3: dois 
de valores baixos, concentrados nos distritos das 
zonas Leste 2 e Sul 2, e um de valores altos, no 
centro expandido da cidade. Ou seja: o quociente 
da área de imóveis de propriedade de mulheres é 
maior no centro expandido da cidade, uma área 
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mais rica e urbanizada do que os bairros mais 
afastados e desprovidos de infraestrutura urbana 
como transporte, saneamento, etc.
 Ademais, analisando a pesquisa com 
mais o mapa de remuneração média mulheres e 
homens, é possível perceber a diferença salarial 
entre os gêneros na cidade de São Paulo, onde 
nota-se que e segundo Relatório anual da Oxfam 
Brasil - 2017: “A distância que nos une”, a renda 
média do homem brasileiro era de R$ 1.508,00 
em 2015, enquanto a das mulheres era de R$ 
938,00. Mantida a tendência dos últimos 20 anos, 
as mulheres terão equiparação salarial somente 
em 2047.
 Essa conclusão faz pensar o seguinte 
questionamento: se o perfil delas como chefe do 
lar é de mulher negra e pouco donas de imóveis, 
onde elas estão na luta pelo direito à moradia?





TERCEIRO ato:
LUTA 

“Companheira me ajuda 
Que eu não posso andar só, 

Eu sozinha ando bem 
Mas com você ando melhor” 

Ciranda feminista  
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3.1. MULHERES NA LUTA PELO DIREITO A 
MORADIA

 Morar é um direito previsto pela lei brasileira 
desde 1988, em seu artigo sexto da Constituição 
brasileira cita que:

“São direitos sociais a educação, a saúde, a 
alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção 
à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição.” 
(CONSTITUIÇÃO, 1988; pg. 18)

 E, antes disso, a Declaração Universal dos 
Direitos humanos, já em 1948, também previa a 
moradia adequada, isto é, o direito de ter um local 
adequado para habitar com segurança, acesso 
aos serviços e equipamentos públicos, bem como 
respeito à intimidade, como um direito reconhecido 
mundialmente. 
O feminismo, em paralelo, lutava pelo 
reconhecimento da mulher como sujeito de direito 
desde meados do século XIX (TELES, 2017) e 
alcançou grandes conquistas para gênero, entre 
eles o direito de voto em meados dos anos 60.
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Imagem 2 - Mulheres 
da Ocupação Jardim 
da União lutando por 

moradia digna 
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 Neste contexto, a visão por gênero do 
direito à moradia é de extrema importância e estão 
diretamente relacionados, visto que, segundo 
dados da pesquisa Datafolha encomendada pelo 
Fórum Brasileiro de Segurança pública (FBSP), 
de fevereiro de 2018 a fevereiro de 2019, 27,4% 
das mulheres entrevistadas sofreram algum tipo 
de violência ou agressão sendo que a maioria 
dos crimes aconteceram na casa da vítima (42%) 
pelos seus companheiros ou namorados (23,8%). 
Além disso, a pesquisa também mostra que a 
maioria das mulheres agredidas são da cor preta 
(28,4%) seguida da cor parda (27,5%) e branca 
(24,7%).
 Ademais, segundo o Mapa de Violência 
Contra a Mulher de 2018, elaborada pela comissão 
de defesa dos direitos da mulher da Câmara 
dos Deputados, entre os meses de janeiro e 
novembro de 2018, a imprensa brasileira noticiou 
14.796 casos de violência doméstica em todas 
as unidades federativas. Os maiores agressores 
das mulheres ainda são os companheiros 
(namorados, ex, esposos) correspondendo a 58% 
dos casos de agressão. Os outros 42% ficam na 
conta dos pais, avôs, tios e padrastos. A maioria 
das vítimas (83,7%) possui entre 18 e 59 anos de 
idade, sendo que a margem que mais concentra 
a idade das vítimas é entre 24 e 36 anos. Ou 
seja, são mulheres jovens adultas que vivem 
relacionamentos afetivos que desbocam no abuso 
físico. Cerca de 1,4% das vítimas tinham menos 
de 18 anos na época da agressão. Já aquelas 
com mais de 60 anos de idade correspondem a 
15% das vítimas de violência doméstica. Para 
mais, a pesquisa também revela o mapa da 
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violência doméstica os estados brasileiros e São 
Paulo é líder disparado nesta categoria com 1251 
casos em 2018.

Gráfico 1 - Mapa da Violência doméstica noticiadas 
entre janeiro à novembro de 2018

Fonte: Câmara dos 
Deputados - Mapa 

de Violência Contra a 
Mulher, 2018 
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 Associando estes dados com os já 
expostos no capítulo anterior sobre desigualdade 
de gênero, a partir dos dados georreferenciados 
do IPTU, a quantidade de imóveis pertencentes às 
mulheres na cidade de São Paulo é quase duas 
vezes menor do que a dos homens. Além disso, 
a pesquisa também mostra que o lugar em que 
as mulheres são proprietárias na capital paulista 
é na região central da cidade, onde há maior 
valorização dos imóveis, ou seja, as paulistanas 
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pobres são ainda mais excluídas do acesso à 
propriedade imobiliária, o que desencadeia uma 
série de outros acessos de equipamentos públicos, 
localizados na mesma região da cidade. Somando 
tudo isto ao fato de que o meio formal de morar nas 
cidades brasileiras é sendo proprietário de imóveis, 
na maioria dos casos privados, estes dados são 
fundamentais para se concluir do quanto essas 
mulheres, e principalmente as periféricas, estão à 
margem deste direito.

Imagem 3 – Carmem 
Silva na ocupação 9 de 

julho
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 Sendo assim, elas não estão seguras em 
suas casas com seus companheiros ou parentes, 
são menos donas de imóveis, têm menos poder 
aquisitivo por receberem um salário menor e 
são menos representadas politicamente. As 
mulheres, então, são duplamente oprimidas: pela 
exploração do trabalho e pelo machismo. Neste 
contexto, o direito à um lar está nitidamente 
agredido, cabendo a elas ações alternativas de 
busca por direito à moradia.

“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. Neste 
contexto, se sobressai a luta de mulheres 
engajadas na pauta do direito à moradia junto 
e a movimentos organizados.”

 A luta pelo direito à moradia apresenta ao 
Brasil mulheres notáveis participantes e líderes 
do movimento. Segundo Gatti:

‘’São lutas que permeiam à margem das 
esferas públicas e do regramento jurídico, 
lutas espontâneas que se solidificam 
em movimentos de transformação, lutas 
cotidianas que acumulam conquistas coletivas, 
conquistas para o outro. Estas lutas vão à 
contramão do direito adquirido, já que se dão 
pela busca deste direito inexistente, a partir 
da formatação de grupos independentes que 
caminham na direção oposta dos espaços 
institucionalizados.’’

GATTI, 2017; pg.84

GATTI, 2017; pg. 84
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Assim, grande parte dessas mulheres notáveis, 
não estão fazendo política dentro do senado ou 
câmara dos vereadores, elas estão na vida comum 
ou no campo intelectual, liderando ocupações, 
batendo de frente com a prefeitura, organizando 
manifestações e “dias de festa” (expiração dada à 
data em que os movimentos sociais por moradia 
ocupam prédios abandonados). Isto posto, é citado 
a seguir três mulheres, que representam dezenas 
de centenas de outras conectadas a elas direta 
ou indiretamente, são elas: Raquel Rolnik, Ivaneti 
Araújo e Carmen Silva.

Imagem 4 – Mulheres 
na manifestação contra 
o presidente da repúbli-
ca Jair Bolsonaro nas 
eleições de 2018
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3.1.1. RAQUEL ROLNIK

 Raquel Rolnik é mãe, arquiteta e urbanista, 
professora e engajada nas lutas sociais. Ocupou 
diversos cargos importantes sobre o tema de 
moradia como diretora de Planejamento da 
Cidade de São Paulo (1989-1992), coordenadora 
de Urbanismo do Instituto Pólis (1997-2002) 
e secretária nacional de Programas Urbanos 
do Ministério das Cidades (2003-2007). 
Significando uma extrema importância enquanto 
mulher ocupando tais funções notáveis e que 
historicamente são masculinos. Além disso, 
outro destaque é para sua participação, por dois 
mandatos (2008-2011, 2011-2014), como relatora 

Imagem 5 –Raquel 
Rolnik na Ocupação 
Lanceiros Negros – 
Porto Alegre/RS
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especial do Conselho de Direitos Humanos da 
ONU para o Direito à Moradia Adequada.
 Durante sua passagem pela ONU ela 
coordenou, em 2011, a elaboração de uma cartilha 
que abordava a relação de gênero no direito à 
moradia. Com o título “Como fazer valer o direito das 
mulheres à moradia?” o projeto contou com o apoio 
de uma plataforma colaborativa online permitindo 
a troca de experiências reais de mulheres à nível 
mundial. Resultando assim um relatório analítico de 
cada um dos sete elementos do direito à moradia 
relacionados com o gênero. São eles: segurança 
da posse; habitabilidade; disponibilidade de 
serviços; infraestrutura e equipamentos públicos; 
localização adequada; adequação cultural; não 
discriminação e priorização de grupos vulneráveis; 
e custo acessível.

Segundo o relatório:

“Para as mulheres, a não realização desse 
direito ou a sua violação têm consequências 
específicas, que não se verificam da mesma 
forma para os homens. Se quisermos de fato 
promover a igualdade entre homens e mulheres, 
essas diferenças precisam ser levadas em 
consideração.” 

 Assim, analisando cada um dos elementos 
do direito à moradia, é possível relacionar os 
respectivos itens com a realidade feminina 
e perceber a ausência ou violação em cada 
deles, principalmente a segurança da posse, de 
habitabilidade, disponibilidade de infraestrutura e 

ONU, 2011, p.5
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equipamentos públicos, localização adequada 
e não discriminação e priorização de grupos 
vulneráveis.
 A segurança da posse significa que 
todos os indivíduos têm o direito de morar sem 
a preocupação em sofrer remoção. As formas de 
garantir tal segurança são inúmeras, porém devem 
partir de políticas públicas e sistemas jurídicos. 
Fato é, como já visto ao longo do trabalho, que 
as mulheres são menos possuidoras de imóveis 
em São Paulo e o relatório pontua que tal cenário 
acontece em escala global:

“Em todo o mundo, no entanto, a propriedade 
da terra e da moradia está, majoritariamente, 
nas mãos dos homens. Por conta disso, em 
casos de divórcio, frequentemente as mulheres 
são forçadas a deixar a casa, já que esta não 
lhes pertence; em muitos lugares, mulheres 
sem título de propriedade não conseguem se 
inscrever em programas de crédito ou solicitar 
empréstimos para melhorar sua moradia 
ou seus negócios; casamentos precoces, 
polígamos, ou mesmo religiosos, por serem 
formas não reconhecidas junto às autoridades, 
muitas vezes põem em risco o direito das 
mulheres à moradia.”

Além disso, a não contemplação da posse 
pode ter mais efeitos negativos em relação ao 
gênero masculino, pois são elas as maiores 
vítimas de violência doméstica por parte de seus 
companheiros, portanto muitas não conseguem 
sair de casa após as agressões por não haver 
alternativas habitacionais pra si e seus filhos. 

ONU, 2011, p.8
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 Os elementos de habitabilidade, 
disponibilidade de infraestrutura e equipamentos 
públicos e localização adequada possuem 
consequências semelhantes para as mulheres se 
não contemplados. Pois o primeiro conta com boas 
condições de proteção a intempéries e possíveis 
acidentes (incêndio, desmoronamento, etc.), o 
segundo e o terceiro contam com a disponibilidade 
de saneamento básico, água, gás, energia elétrica 
e o entorno contemplar escolas, creches, postos 
de saúde, áreas de esporte e lazer e devem 
estar disponíveis serviços de transporte público, 
limpeza, coleta de lixo, além de oportunidades de 
desenvolvimento econômico, cultural e social.
 Assim, sabendo que as mulheres 
historicamente permanecem mais em casa que 
os homens e se dedicam mais tempo às tarefas 
domésticas, a ausência destes elementos é sentido 
mais por elas.
 Por último a não discriminação e priorização 
de grupos vulneráveis aborda a questão de que 
grupos vulneráveis socialmente, como mulheres, 
idosos/as, crianças, homossexuais, pessoas com 
deficiência e pessoas com HIV, também devem 
ser contemplados e priorizados no acesso à 
moradia adequada. O relatório traz um importante 
depoimento de uma mulher da Uganda em que ela 
diz:

“A Rede de Assentamentos de Uganda realizou 
uma pesquisa sobre habitação e HIV/AIDS e 
foi chocante descobrir quantas mulheres com 
HIV são expulsas de suas propriedades por 
parentes só por causa de sua situação; algumas 
foram impedidas por proprietários de alugar 
imóveis pelo medo de que elas morressem em 
suas casas.” JUSTUS, 2011, p.20
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 Portanto, pode-se concluir que a ausência 
de direito à moradia é mais sentido pelas 
mulheres visto que a desigualdade por gênero é 
um acontecimento universal e histórico. A ideia 
atrasada de que aos homens pertencem à vida 
pública e cabe às mulheres a dedicação à família 
e ao lar, tem consequências específicas para 
elas. 

3.1.2. IVANETI ARAÚJO

 Ivaneti Araújo, Neti, é presidente da Frente 
de Luta por Moradia (FLM), mulher símbolo da 
resistência dos movimentos de ocupação, lidera 
a Ocupação Mauá, uma das principais da cidade, 
com aproximadamente de 230 famílias morando.
Nascida no interior de São Paulo, em Guaraiba, 
cidade a 340km da capital, é a filha mais velha 
de três da sua mãe boia-fria, assim desde muito 
jovem, começou a trabalhar na roça. Porém 
só aos 12 anos, quando parou de estudar e se 
mudou para Ribeiro Preto (SP) para trabalhar de 
empregada doméstica, começou a perceber a 
desigualdade social ao ser vítima de racismo: 

“Morava no emprego, no quartinho de 
empregado, com comida diferenciada. Ouvi 
até algumas patroas dizer, pelo fato de eu ser 
negra: ‘Você vai para a cozinha depois. Você 
serve, vai para o seu quarto e depois você 
volta para a cozinha e come — aproveita e lava 
a louça’. Ou seja, eu sentia que eu tinha que 
esperar para poder sobreviver do resto.”ARAÚJO, 2018
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Imagem 6 – Ivaneti Araújo discursando em 
manifestação a favor de moradia digna
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 Casou-se e após a falência da empresa 
metalúrgica de seu primeiro marido no interior, 
mudou-se para a capital paulista e foi neste lugar 
que iniciou seu ativismo político pelo direito à 
moradia.

“O meu sonho, até de vir para cá, era de ter 
uma vida boa e melhor do que eu estava em 
Guariba e poder voltar para a cidade dando o 
melhor para minha família, para a minha mãe 
e para os meus filhos. Mas eu me deparei com 
a rua. E eu fiquei um pouco envergonhada de 
dizer para ela a situação.”

 Inicialmente a família mantinha a casa 
de aluguel, porém rapidamente passaram para 
hospedarias, pensões, cortiços e, enfim, na 
situação de rua – embaixo do viaduto do Glicério. 
Diante desta circunstância, participantes do 
MSTC a convidaram para uma assembleia em 
que seria organizada uma ocupação no Hospital 
Matarazzo. Tempos depois, a família já estava 
morando na ocupação Mauá com a Neti no cargo 
de coordenadora. 
 No documentário LEVA, Ivaneti conta sua 
trajetória no movimento social e ao se referir sobre 
gênero da liderança, diz que “dentro do nosso 
grupo, do nosso movimento a maioria é mulher. 
Antigamente eram 15 mulheres na coordenação 
que recebiam porrada, mas também davam.” 
(ARAÚJO, 2014)

 Em seguida completa, com seu relato, 
como a liderança no movimento por moradia, 
mudou seu relacionamento dentro do casamento:

ARAÚJO, 2018
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“Antes do movimento, eu apanhava muito do 
meu marido. Ao ponto de ter o pensamento 
de “Bate! Você é meu marido e você tem esse 
direito.” Quando eu passei a entrar o movimento 
e entender os meus direitos, ele veio me bater e 
foi só a primeira. O restante ele quem apanhou 
e nunca mais abaixei a cabeça para homem 
nenhum.” (ARAÚJO, 2014)

Por conseguinte, nota-se que o engajamento das 
mulheres na luta pelo direito à moradia desdobra 
para a consciência de seus outros direitos enquanto 
mulher e sujeito possuidor de respeito.
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Imagem 7 – Carmem 
Silva liderando um “dia 
de festa”
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3.1.3. CARMEN SILVA

 Carmen Silva Ferreira é presidente do 
Movimento dos Sem-teto do Centro (MSTC) e atua 
na mobilização e organização de famílias sem teto 
que estão na luta por moradia digna. O movimento 
surgiu em 2000, na ocupação 9 de julho, e tem 
o objetivo de organizar o maior número possível 
de trabalhadores e trabalhadoras de menor renda 
para conquistar direitos e moradia digna.
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 Baiana, saiu de sua terra natal com seus 
filhos por conta de violência doméstica por parte 
de seu marido, ao chegar em São Paulo, se 
depara com uma realidade em que seus direitos 
são diariamente direitos violados, visto que não 
tinha onde morar, trabalhar e o que comer.

“A cidade não é só fria pelo concreto, mas sim 
pela segregação política e social, então, sem 
oportunidade, tive que morar na rua, no movimento 
de moradia encontrei a resistência e percebi que 
meu problema era o mesmo de vários”, disse 
Carmen em uma entrevista para o Jornal Brasil 
247, em 2018.

 Carmem também ganhou notoriedade ao 
participar o documentário Era o Hotel Cambridge 
que conta a história da relação dos moradores 
da Ocupação do edifício Hotel Cambridge até o 
momento de uma das tentativas da reintegração 
de posse do imóvel.  Ela interpreta o próprio 
papel de sua vida como líder do MSTC e, embora 
o filme tenha um enfoque para a história dos 
moradores refugiados, nota-se a participação 
forte e presente de Carmem Silva como a cena 
do “dia de festa” em um edifício coordenando 
a noite toda as pessoas ali localizadas dizendo 
“corra para sua casa” ou a cena final do filme em 
que ela trata diretamente com a juíza do caso da 
reintegração ao se queixar da não disponibilidade 
de 30 caminhões de mudança para a população 
ocupante, conforme combinado em assembleia.
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3.2. PROJETOS NOTÁVEIS 

3.2.1. CONJUNTO HABITACIONAL DO JARDIM 
EDITE
MMBB Arquitetos e Hereñú + Ferroni Arquitetos
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 Localizado no Brooklin, um dos mais 
importantes eixos econômicos da cidade de São 
Paulo, o conjunto habitacional do Jardim Edite 
tem este nome por conta da favela ali existente 
anteriormente à implantação do projeto.

Imagem 8 – Conjunto 
Habitacional do Jardim 
Edite
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 Seu programa conta com 252 unidades 
habitacionais verticalizadas de 50m² e três 
equipamentos públicos localizados no térreo: 
restaurante escola, unidade básica de saúde e 
uma creche – todos voltados ao uso tanto dos 
moradores do conjunto, quanto da população da 
região, garantindo a integração projeto e cidade. 
Essa implantação é justificada para elevar o 
térreo do uso comum do conjunto habitacional na 
cobertura dos equipamentos públicos interligando 
todos os blocos residenciais reservando um 
convívio separado do uso público.
 Mais que um projeto de excelência e 
desenho inteligente, o conjunto habitacional do 
Jardim Edite é resultado da resistência de seus 
moradores da favela em ficar e lutar por moradia 
digna em um dos bairros mais valorizados da 
cidade de São Paulo.  Talvez pela sua localização 
ao lado do novo cartão postal da capital paulista 
– a ponte estaiada Octavio Frias de Oliveira - e 
no cruzamento das avenidas Luiz Carlos Berrini 
e Jornalista Roberto Marinho o processo de 
remoção das pessoas que ali habitavam foi 
violento e forçado.

Segundo Mariana Fix:

“A favela do Jardim Edith, na verdade, fazia 
parte de uma sequência de 68 núcleos de 
favelas construídos nas margens do córrego 
Água Espraiada, desde que as terras foram 
desapropriadas pelo DER para a construção 
de um trecho do anel viário da cidade, nos 
anos 70.”FIX, 2007; pg. 97
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Imagem 9 – Conjunto 
Habitacional Jardim 
Edite e Ponte Estaiada 
ao fundo
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 Fato é que essa construção do 
Departamento de Estradas de Rodagem (DER) 
nunca ocorreu e o terreno permitiu a construção 
de moradias precárias para 15 mil moradores 
da favela do Jardim Edith ou mais de 50 mil 
que moravam no núcleo de favelas conforme 
supracitado, até o ano de 1995, quando começou 
o processo de desapropriação. (FIX, 2007)
 Tal processo, embora rápido (de 1995 a 
1996), foi violento e doloroso para os favelados, pois 
o bairro estava sofrendo uma rápida valorização 
urbana – o chamado pool de empresários 
-atraindo grandes empresas investidoras do setor 
imobiliário brasileiro e segundo Ermínia Maricato, 
“as ocupações ilegais, como as favelas, são 
largamente toleradas quando não interferem nos 
circuitos centrais de realização do lucro imobiliário 
privado.” (MARICATO, 2003). 
 Diante deste cenário, ao projetar uma 
avenida (a Avenida Água Espraiada, atual 
Avenida Jornalista Roberto Marinho) que seguiria 
o córrego de mesmo nome, precisou-se remover 
as habitações irregulares que ali estavam. Foram 
diversas as tratativas com a Prefeitura e moradores 
da favela e, inicialmente, o poder público ofereceu 
à população moradia no conjunto habitacional 
do Jaguaré (zona oeste) financiado pelo próprio 
corpo empresarial da região, com cerca de 400 
apartamentos implantados, porém segundo 
Mariana Fix, apenas 15% aproximadamente dos 
moradores “removidos” da favela do Jardim Edith 
ocuparam o conjunto habitacional proposto. Além 
disso, a Prefeitura, sob gestão de Paulo Maluf 
(1993-1996), também prestou aos moradores 
unidades habitacionais na Cidade Tiradentes 
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(zona leste), a mais de 30 quilômetros do local, 
para os outros 5% dos moradores das favelas 
vizinhas. O restante aceitou a oferta de passagem 
“de volta à terra natal” com uma ajuda de custo 
de 1.500 reais ou foi para outras favelas próximas 
ou situadas em área de proteção aos mananciais 
na Zona Sul da cidade (FIX, 2007, p. 98-101; FIX, 
2001). 

Imagem 10 – Conjunto 
Habitacional Jardim 

Edite, área interna

 Posteriormente o DER, em 2001, iniciou um 
processo de reintegração de posse que mesmo 
diante da pressão e violência –tanto por parte das 
empresas, quanto da própria prefeitura - ainda sim 
uma parcela dos moradores resistiu e lutou pelo 
direito à moradia. O que provocou, no final de 2002, 
a inclusão das áreas remanescentes da favela 
como Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) na 
Lei da Operação Urbana. 
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Imagem 11 – Perspectiva 
Esquemática

Imagem 12 - Corte 
Esquemático 
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Imagem 13 - Pavimento 
Condominial

Imagem 14 - Pavimento 
Tipo
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Imagem 15 - Planta 
Ampliada

Imagem 16 - Planta 
Ampliada 2
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3.2.2. VILA DOS IDOSOS
Vigliecca & Associados

 Com o nome oficial Conjunto Habitacional 
Pari I, ficou mais conhecido como vila dos idosos 
pelo enfoque ser direcionado à moradores da ter-
ceira idade na medida em que o projeto contém 
características que garantem o conforto desta 
parte da população. 
 O projeto dispõe 145 unidades habitacio-
nais distribuídas no térreo e mais 3 pavimentos. 
Com apartamentos de um dormitório de 42m² e 
quitinete de 30m². Além disso, 25% das unidades 
já são adaptadas para portadores de deficiências 
física e os outros 75% podem ser adaptados.
 A área de lazer está distribuída no térreo 
garantindo a convivência entre os moradores, 
pois conta com três salas de TV e jogos, quatro 
salas de uso múltiplo, salão comunitário com co-
zinha e sanitários, quadra de bocha, área verde, 
espelho d’água e horta comunitária.
 O objetivo do projeto é promover a maior 
quantidade e variedade de contatos de vizin-
hança dentro do conjunto, e entre ele e a cidade 
(Vigliecca & Associados, 2007). Para tanto, além 
do uso integrado das áreas de lazer no térreo, as 
circulações horizontais têm uma espécie de “res-
piro” no andar, ao conter bancos na frente dos 
apartamentos assegurando a coexistência dos 
moradores. 
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Imagem 17 – Vila dos 
Idosos, vista

Imagem 18 – Vila dos 
Idosos, vista

Imagem 19 – Vila dos 
Idosos, fachada
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Imagem 20 – Vila dos 
Idosos
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Imagem 21 – Croqui 
da planta de 24m² 

de autoria de Héctor 
Vigliecca

Imagem 22 – Croqui 
da planta de 24m² 

de autoria de Héctor 
Vigliecca
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Imagem  23 – Implanta-
ção Vila dos Idosos 
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Imagem  24 – Cortes 
Transversais
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3.2.3. 40 MORADIAS PARA ALUGAR EM EL 
ELSANCHE 
Equip Arquitectura Pich-Aguilera

 Embora esteja localizado na cidade de 
Barcelona, na Espanha, é interessante analisar 
um projeto internacional e suas as soluções 
habitacionais. O projeto aborda temas inclusivos 
na medida em que permite, pode meio do 
desenho, acolher diversos grupos sociais e tipos 
de famílias, sejam elas composto por adultos 
e crianças, apenas adultos, ou com pessoas 
com necessidade especiais. O edifício contém 
elevadores e espaços que permitem a locomoção 
e giro de cadeiras de rodas. Além disso, o projeto 
conta com uma “des-hieraquização” nas plantas 
dos apartamentos por garantir o mesmo tamanho 
de quartos na tipologia. 
 O projeto se baseia nas tipologias ao 
redor de pátio criando um microclima, um espaço 
comunitário ou uma luz que facilita a ventilação 
natural cruzada e entrada de luz no edifício. 
 No térreo acontece o uso comercial na 
fachada, relacionando-se diretamente com a 
cidade e garantindo o fluxo de pedestres. Sobre 
sua cobertura foram feitos um jardim na cobertura, 
uma academia e uma piscina que guarda água 
da chuva e atua como isolante, existem coletores 
solares térmicos instalados e a água da piscina 
também serve para dissipar o calor do sistema de 
ar condicionado nos dias mais quentes do verão. 
O resultado final deste projeto é que, após uma 
gestão adequada, pode-se obter uma economia 
de 55% no consumo de energia e uma redução 
de 48% nas emissões de CO2 em comparação 
com um edifício residencial convencional.
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Imagem 25 – Grupo de 
pessoas e famílias que 

o projeto contempla

Imagem 26 – Projeto 
contém elevador, 

espaço para giro e 
passagem de PNE

Imagem 27 – planta 
da tipologia do 

apartamento mostrando 
que a metragem dos 

quartos é a mesma
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3.3. ESTUDO

 A partir dos estudos de casos de mulheres 
e projetos notáveis, ateliês em sala de aula, lon-
gas conversas com professores, mulheres enga-
jadas na luta por moradia e pela própria condição 
de ser mulher residente da cidade de São de 
Paulo, o estudo foi elaborado como um ensaio in-
vestigativo do direito à moradia de qualidade para 
todos, todas e todes.
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Imagem 28 – 
Perspectiva aérea
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 Pareceu interessante, inicialmente, tratar 
o assunto de habitação com o que já está previsto 
em lei, isto é, no Plano Diretor vigente de 2014 da 
cidade de São Paulo. Ele já faz menção às Zonas 
Especiais de Interesse Social (ZEIS) que tem a 
finalidade de intervir na cidade com moradia dig-
na para a população de baixa renda. Fato é que 
existem ZEIS dispersas por todo o perímetro da 
cidade, mas após conversas com as líderes do 
MSTC e análises de estudos de casos, ficou claro 
que deveria ser abordado a ZEIS-3, visto que são 
localizadas na área central da cidade.
 Posteriormente, além de analisar os 
mapas de ZEIS, foi necessário verificar e sobrepor 
o mapa de densidade demográfica para localizar 
terrenos que interseccionavam as ZEIS-3 e baixa 
ou nenhuma densidade demográfica, pois, a par-
tir das lições aprendidas com as remoções força-
das, não seria interessante usar tal recurso, visto 
que existem inúmeros terrenos ociosos na área 
central de São Paulo em que é previsto tal habi-
tação social.
 Assim, o terreno escolhido foi o lote dos 
cruzamentos das ruas Dona Ana Néri com a Rua 
Clímaco Barbosa e Rua José Bento com a Rua 
Clímaco Barbosa, localizado no bairro do Cam-
buci, por conter ambas as características: terreno 
sem densidade habitacional e classificada como 
ZEIS-3.
 O conjunto habitacional ocupa 70% do 
terreno. O projeto engloba uma sobreposição 
de usos, nos quais são separados da seguinte 
forma: o térreo é ocupado por um uso misto no 
qual grande parte das suas fachadas são lojas 
comerciais, o miolo de quadra é ocupado por um 
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programa institucional com a creche e ao sul, um 
uso exclusivamente residencial com acesso con-
trolado. Os demais pavimentos contêm apenas 
unidades habitacionais e eixos de circulação hor-
izontal e vertical.

Imagem 29 – Mapa de ZEIS-3 na região do Cambuci
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Imagem 30 – Mapa de 
ocupações na cidade de 
São Paulo
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3.3.1. TÉRREO

 Como já supracitado, é no térreo que 
acontece os três usos: comercial, institucional e 
residencial, em que são separados por controle 
de acesso, com exceção do comércio que con-
versa diretamente com a cidade. 
 A decisão de incluir lojas nas fachadas foi 
tomada mediante a à percepção da ausência de 
serviços no local e entorno, onde a maioria dos 
lotes são galpões abandonados, fábricas, esta-
cionamento e pequenos sobrados residenciais, 
portanto com pouca atividade na cidade ao nível 
dos olhos.
 A creche também faz parte do programa 
do conjunto habitacional no térreo por, primeira-
mente ser fruto da inspiração do jardim edite e, 
posteriormente da escuta de diversas mulheres, 
mães e moradoras de conjuntos habitacionais ex-
istentes, engajadas nos movimentos que se que-
ixavam e muitas delas se sentem culpadas por 
não ter com quem ou onde deixar seus filhos para 
que possam trabalhar o dia todo. Thais, moradora 
do Leste 1, no 6º encontro da jornada por mora-
dia digna, disse “alguma coisa faltou nas políticas 
habitacionais brasileiras”. Concluindo assim, a 
implantação deste uso institucional.
 E por último, as áreas de uso comum do 
residencial contêm um programa de lazer (salão 
de festas, pátio externo e quadra poliesporti-
va), administrativo (zeladoria) e de funcionários 
(vestiários e copa).
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3.3.2. UNIDADES HABITACIONAIS

São 34 apartamentos por andar totalizando 238 uni-
dades com três tipologias diferentes: de 52,50m², 
40m² e 32m².
Todas as plantas seguem a modulação do bloco de 
concreto, principal elemento de fechamento do pro-
jeto, para que não haja perdas de materiais. Assim, 
todas as tipologias contêm 13 blocos de compri-
mento, variando apenas a largura, a primeira com 
23 blocos a segunda com 19 e a terceira com 14. 
A implantação e distribuição das unidades habita-
cionais ocorreu na forma de lâmina para que duas 
fachadas opostas possuíssem janelas garantindo 
assim a ventilação cruzada. Além disso, o uso foi 
dividido em duas partes, isto é, a área molhada 
(lavanderia, cozinha e banheiro) volta-se para o 
corredor de circulação horizontal e a área de estar 
e descanso (sala e dormitórios), para a varanda.

Imagem 29 – Varandas 
do conjunto
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3.3.3. TECNICAS CONSTRUTIVAS

 Por se tratar de um conjunto habitacional, 
deve ser levado em consideração materiais com 
baixo custo, porém sem ignorar a qualidade do 
projeto e eficiência dos materiais. Assim foi dada 
preferência às peças pré-moldadas e comuns no 
mercado.
 Como o projeto está localizado na área 
central de São Paulo, uma região ruidosa, a laje 
escolhida foi o painel modular EPS, em que, após 
testes em laboratório de acústica e consultas em 
tabelas de fornecedores, concluiu-se que é o mel-
hor material isolante dentre os testados (madeira, 
cerâmica e concreto), além da sua pré-modulação 
facilitar a instalação no canteiro.
 Como já dito anteriormente, o bloco de con-
creto foi usado nos fechamentos externos do ed-
ifício, na creche e nas lojas e drywall nas divisórias 
internas dos apartamentos. E a estrutura (pilares e 
vigas) também é de elementos pré-fabricados e de 
concreto.
 O painel de fechamento da lavanderia tam-
bém é um elemento modular pré-fabricado, porém 
do tipo elemento vazado.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 As mulheres ainda estão em desvantagem 
no mercado de trabalho em relação aos homens, 
embora possuam mais qualificação acadêmica, 
elas ganham cerca de 25% a menos que eles. 
A maioria dos trabalhos informais também são 
lideradas por elas, assim grande parte dessas 
brasileiras não possuem direitos trabalhistas. Na 
política, a participação feminina é muito inferior 
à dos homens, porém no âmbito doméstico, os 
números são superiores, no que diz respeito às 
responsabilidades, limpeza e manutenção do lar, 
mesmo quando elas trabalham fora. Além disso, 
por mais que elas trabalhem como do lar, elas 
não são donas destes imóveis, pois grande par-
te deles pertencem à posse masculina, seja seus 
companheiros ou parentes. E por fim, são esses 
mesmos conhecidos e vizinhos que as agridem, 
contribuindo para as mulheres serem o gêne-
ro mais violentado domesticamente. Portanto, a 
desigualdade de gênero se verifica em diversos 
níveis sociais.
 A ideia atrasada de que os homens têm 
posse sobre as mulheres precisa ser acabado, 
pois faz com que as mulheres sejam menos con-
templadas de direitos, inclusive o direito à mora-
dia. 
 No Brasil, é notório a ausência de políticas 
públicas de moradia, elaboração leis ou execução 
de projetos considerando gênero. Deve-se, por-
tanto, ouvi-las, a participação das mulheres é 
mais que urgente visto que elas são maiorias 
nas lideranças políticas de movimento social por 
moradia, elaboração de novas leis, a fim de que 
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suas necessidades específicas sejam levadas em 
consideração. Além disso, é importante também 
desenvolver ações voltadas a ampliar o acesso 
das mulheres à Justiça na luta por seu direito à 
moradia, como a realização de ações educativas e 
a disponibilização de serviços de assistência jurídi-
ca gratuita ou, ao menos, com custos acessíveis 
para elas.
 Por fim, as mulheres então saíram de suas 
casas para lutar por aquilo que foi historicamente 
dado a elas para cuidar. Lutar por moradia é lu-
tar por um direito humano que a elas também per-
tence. O papel das mulheres na luta pelo direito à 
moradia é de protagonista. E assim deve ser: para 
elas e por elas.
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