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RESUMO 

 

O estudo do corpo e espaço é algo crescente, atualmente, e levanta diversas questões 

não só sobre arquitetura, mas também sociais. Desse modo, percebe-se que o estudo 

arquitetônico anda de forma conjunta com a antropologia e sociologia que tanto contribuíram 

para a compreensão das problemáticas deste trabalho. Assim, observando o corpo como ponto 

inicial e principal no âmbito da arquitetura, foi possível notar na forma em que os espaços estão 

organizados pelo meio urbano, público e privado, o esquecimento desse corpo. Corpo que não 

só vive de funcionalidade, mas que é único, sensível e composto por suas vivências. Com isso, 

o trabalho tem como objetivo, através da análise dos aspectos corporais e espaciais, 

compreender como o corpo, especialmente o corpo da mulher, se relaciona e se sente nesses 

espaços, e como a arquitetura influencia e é influenciada por essa relação, inclusive no período 

de isolamento social que estamos vivendo. Para isso, como forma de fundamentar a parte teórica 

do trabalho, foram feitas pesquisas bibliográficas e leituras ligadas à arquitetura inclusiva e 

sensorial, como também à parte antropológica e sociológica que fala sobre as diversidades dos 

corpos, questões de gênero e sociais que permeiam o espaço. Além da pesquisa bibliográfica, 

foi desenvolvido um questionário virtual voltado para mulheres, com o intuito de entender como 

elas se sentem em relação ao espaço e lugar, principalmente, no momento atual de isolamento. 

Dessa forma, foram obtidos dados em gráficos e narrativas sobre essa relação, em diversos 

aspectos, como: liberdade, segurança, conforto ambiental, movimentação, acessibilidade, 

identificação, pertencimento, entre outros. Por fim, acreditando na arte como a melhor forma 

de expressão sobre as percepções e sentimentos em relação à dualidade espaço-corpo, foi 

realizada uma intervenção artística que apresenta a interação do corpo da mulher e os seus 

sentimentos com o lugar, resultando em um vídeo-dança, como produto final do trabalho. 

  



 
 
 

ABSTRACT 

 

The study of the body and space is growing nowadays and brings up a lot of questions, 

not just about architecture but also social. Thereby, it’s noticed that the architectural study walks 

together with anthropology and sociology, which contributed to the understanding of the 

problematics of this project. This way, observing the body as the initial and main point at the 

scope of architecture, it was possible to see by the way that the space is organized by the public, 

private and urban environment, the forgetfulness of this body. A body that not only lives by 

functionality but that is unique, sensible and composed by its experiences. Therewith, the article 

aims, through the analysis of the bodily and spatial aspects, to understand how the body, mostly 

women’s body, relate and feel in those spaces, and how architecture influences and is influenced 

by this relationship, especially in this social isolation period that we are living. Thereunto, as a 

way to supporting the theoretical part of this project, bibliographic research and reading related 

to inclusive and sensorial architecture was made, as well as the anthropological and sociological 

part that talks about bodies diversity, gender and social issues that permeate the space. Besides 

the bibliographic research, a virtual quiz aimed at women was developed with the intention to 

understand how they feel about the space and place, mainly at this actual moment of isolation. 

Thereby, data on graphics and narratives about this relation was obtained in several aspects as: 

liberty, security, environmental comfort, movement, accessibility, identification, belonging, 

among others. Lastly, believing in art as the best way to expression about perception and 

feelings in relation to the space-body duality, an artist intervention that presents the interaction 

of the women body and their feelings with the place was created, resulting in a dance video as 

the final product of this project. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Analisar a relação do corpo com o espaço e seus aspectos particulares, fundamenta a 

compreensão do projetar em arquitetura como um estudo não só espacial, mas também 

antropológico e social. A partir desse pressuposto, foi desenvolvido este Trabalho Final de 

Graduação, destrinchando as características e influências do espaço, lugar e corpo, em especial, 

o da mulher. 

Diante da movimentação ou pausa dos corpos pelos espaços e lugares, é que ocorrem 

as experiências e percepções sobre o meio em que se vive. A falta de corporeidade, provocada 

pela privatização e espetacularização, nos espaços urbanos, desestimulam experiências pela 

cidade e restringem a movimentação dos corpos aos espaços privados. Nisso, há a 

desvalorização do espaço público que, não mais pensado como um espaço voltado para pessoas, 

influencia nas problemáticas sociais e de gênero, fazendo com que para uma parte da população 

fique ainda mais desconfortável em sua permanência nesse espaço. O sentir liberdade e 

segurança, pelas mulheres, se torna quase inexistente. 

A falta de inclusão no espaço está presente como uma das maiores problemáticas. O 

incluir na arquitetura diz sobre a acessibilidade do corpo físico com limitações, como também 

do corpo que sofre com questões sociais de gênero, raça e classe. O que nota-se, atualmente, 

são diversos espaços e lugares que não incorporam nenhuma dessas questões em suas formas, 

seja em passeios sem rampas para cadeirantes, becos que facilitam a violência contra a mulher, 

projetos de habitação social que não cumprem sua função de abrigo e nem atendem as 

necessidades reais dos moradores. 

A cultura de consumo e o capitalismo, em conjunto, são grandes colaboradores para a 

o estímulo da padronização dos corpos e da arquitetura, formando espaços cada vez mais 

impessoais. Visando apenas o lucro e tendo como o aspecto mais importante, a arquitetura se 

torna extremamente comercial e repetitiva, o que dificulta o envolvimento da personalidade e 

o olhar mais apurado para as particularidades da arquitetura sensorial.  

Aproximar o corpo do espaço é trazer à tona os sentimentos de acolhimento, 

pertencimento, e o despertar de boas memórias sobre os lugares, principalmente se tratando de 

habitações que, muitas vezes, não atendem às necessidades básicas de iluminação e ventilação 

naturais do lugar. Dessa forma, em casos atípicos e da necessidade de maior permanência nesses 
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lugares, como no isolamento social em que estamos vivendo, o espaço deve ser projetado para 

confortar e aliviar as tensões trazidas por esse período. 

Por meio do entendimento de que os espaços, como um todo, devem ser inclusivos, 

sejam eles com relação ao gênero, físico ou social, a busca por uma arquitetura mais humana e 

sensorial se faz como justificativa desse trabalho. Sendo assim, ambientes públicos ou privados 

devem ser organizados e projetados, compreendendo aspectos tanto internos quanto externos e 

visualizando o corpo, com o foco no feminino, como diverso e plural. Além disso, com o intuito 

de angariar ainda mais conforto, identificação e bem estar nas vivências pelos espaços, percebe-

se a importância de incorporar a arte ao espaço e cotidiano, favorecendo também para a saúde 

física e mental do corpo. 

Para contribuir com a fundamentação teórica deste trabalho e compreender os diversos 

assuntos presentes na pesquisa, foram feitas leituras em campos da arquitetura, antropologia e 

sociologia. A obra que foi o ponto de partida para o desenvolvimento do trabalho e se faz 

presente em maior parte dele é Espaço e Lugar de Yu-Fi Tuan. Nele, Tuan levanta questões, 

com uma visão antropológica, sobre a diferença do espaço e lugar, as características 

fundamentais do lugar e sobre o corpo com suas perspectivas experienciais, valores espaciais e 

relações pessoais. 

Dentro da metodologia para o desenvolvimento da pesquisa, também houve a 

elaboração de um questionário virtual, pois, devido ao momento de pandemia, somente 

entrevistas à distância são possíveis de serem realizadas. Por conta do recorte de gênero e 

temporal em parte do trabalho, o questionário, intitulado de “O corpo da mulher e o espaço”, 

foi voltado apenas para mulheres, tendo um alcance nacional, com o intuito de compreender a 

relação delas com o espaço, principalmente, nesse período de isolamento social.  

Na seção 2 do trabalho, em “O Corpo, Espaço e Lugar” inicia-se com considerações 

sobre a relação de corpo e espaço, levando em seguida, para as definições e diferenças entre 

espaço e lugar. Surgindo assim, questões sobre liberdade e movimento que se ligam ao espaço, 

e segurança e pausa que se ligam ao lugar. 

Na seção 3, em “O corpo da mulher e o lugar” o foco é voltado para o corpo da mulher 

e sua pluralidade, falando também sobre os sentidos e as emoções ligados ao espaço. Além 

disso, sobre as influências que o corpo da mulher e o espaço sofrem, são levantadas questões 
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da cultura de consumo e do capitalismo que, diretamente, se ligam às questões de identificação 

e pertencimento, também discutidas nessa seção. 

Na seção 4, em “A Mulher em Pausa” o foco no corpo da mulher permanece, porém, 

com a dimensão temporal voltada ao momento atual da pandemia e de isolamento social. Dessa 

forma, primeiramente é falado sobre as consequências desse isolamento para o corpo da mulher, 

com o aumento do feminicídio e da violência doméstica. As demais consequências são 

colocadas por meio das narrativas artísticas e dos dados levantados, através do que resultou o 

questionário virtual. 

Desenvolveu-se, por fim, como mostra na seção 5, uma intervenção artística em casa, 

com a linguagem corporal atuando sobre a dimensão espacial, gerando uma obra híbrida de 

arte-lugar, em sua raiz e expressão, capturada e apresentada por meio do audiovisual. O vídeo 

foi idealizado pela autora deste trabalho e concretizou-se com a direção e edição da cineasta 

Julia Duarte e a participação de 6 bailarinas, junto com a autora. A intervenção tem como intuito 

mostrar, através da dança contemporânea, a relação e as emoções provenientes do corpo da 

mulher com o seu lugar, nesse período de isolamento social. Além de colocar a arte como 

grande potência de ressignificação. 

Por fim, devido ao caráter íntimo em como essa pesquisa monográfica se relaciona 

com o corpo da autora, e à necessidade de acessar os seus sentimentos para falar do espaço e 

suas relações, protagonizando assim, a experiência do conhecimento, assegurada pelo contexto 

fenomenológico a que se propõe na investigação, assumo desde aqui que este trabalho será 

apresentado na primeira pessoa, autora da obra que se segue. 
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2 CORPO, ESPAÇO E LUGAR 

 

Quando dei início aos estudos sobre corpo e espaço, a leitura de Corpografias Urbanas 

da arquiteta e urbanista Paola Jacques, foi um excelente guia para compreender melhor esse 

universo. A partir dele, foi possível visualizar o corpo como uma parte do espaço, e como a 

interação entre os dois resulta em consequências para ambos. Segundo Paola (2008), 

uma corpografia urbana é um tipo de cartografia realizada pelo e no corpo, ou seja, a memória 

urbana inscrita no corpo, o registro de sua experiência da cidade, uma espécie de grafia urbana, 

da própria cidade vivida, que fica inscrita, mas também configura o corpo de quem a 

experimenta. Desse modo, acredita-se que a partir dessa relação e nova forma de apreensão das 

cidades, podem surgir novas intervenções no espaço urbano. 

Pesquisando sobre o significado da palavra “espaço”, me deparei com diversos termos 

e caminhos a seguir. Contudo, a partir do meu objetivo de pesquisa, foi importante restringir 

este significado, tendo em vista que “O significado restrito de espaço é característica da 

sociedade tecnológica ocidental, mas não se limita a ela” (TUAN, 1983, p. 127). Por isso, o 

objeto de estudo caracteriza-se como uma extensão da matéria ou do corpo, sendo ele o espaço 

físico. 

Desenvolver a pesquisa a partir do entendimento tanto de espaço, como de lugar, vem 

da necessidade de compreender como o corpo interage com os diferentes meios em que 

percorre, e como é atribuído valor e significado a cada um. Consequentemente, considero uma 

das principais referências para a elaboração desse trabalho, “Espaço e Lugar” de Yu-Fi Tuan 

(1983). Nele, espaço e lugar são considerados termos familiares que indicam experiências 

comuns (p. 3). Desse modo, compreendi que a caracterização dos dois depende das perspectivas 

e vivências particulares de cada indivíduo.  

Com o aprofundamento da leitura, também pude notar as definições de espaço e lugar 

como mutáveis, dependendo da dimensão temporal. Segundo Tuan (1983), o espaço 

transforma-se em lugar à medida que adquire definição e significado (p. 151). Isso se dá por 

conta da intimidade que se é desenvolvida entre corpo e espaço, atribuindo a lugar, valores 

como: segurança, pertencimento, pausa, apego, necessidade, entre outros. 

“Uma casa é um edifício relativamente simples. No entanto, por muitas razões, é um 

lugar” (TUAN, 1983, p.184).  Através do uso e do cotidiano, estreitamos nossa relação com o 
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meio em que vivemos, desenvolvendo afetividade e dependência, com base nos nossos 

sentimentos, necessidades básicas e funções pessoais. Por isso, casa e lar são considerados 

lugares íntimos. “Os lugares íntimos são lugares onde encontramos carinho, onde nossas 

necessidades fundamentais são consideradas e merecem atenção sem espalhafato” (TUAN, 

1983, p. 152). 

 

2.1 SEGURANÇA x LIBERDADE 

 

Analisando de que maneira o espaço induz nas sensações e comportamentos do corpo, 

foi possível notar que segurança e liberdade são questões muito discutidas na atualidade, 

especialmente no urbanismo. Segundo Tuan (1983), o lugar é segurança e o espaço é liberdade: 

estamos ligados ao primeiro e desejamos o outro (p. 3). Contudo, tendo em vista que os corpos 

são plurais e que as relações sociais interferem nessas sensações, os impactos serão diferentes 

para cada corpo, em sua individualidade. 

A partir de vivências e leituras, compreendi a importância de como se dá a organização 

do espaço e como ela pode impactar tanto de forma positiva, como negativa nas experiências 

de cada indivíduo. Desse modo, foi possível perceber a falta de inclusão de corpos diversos, 

quanto ao sentir liberdade e segurança nos diferentes meios em que ocupam. Nadja Monnet 

(2013) pontua que um espaço público não é acessível a todos e a todas e não é um simples 

espaço livre (p. 220). 

As sensações que o espaço transmite terá influência tanto da arquitetura, como também 

da sociedade inserida nela. Em vista disso, afirma-se que “O espaço só tem significado em 

relação aos grupos que o utilizam. Ele é sempre particularizado, orientado, modelado, 

construído pela coletividade” (MONNET, 2013, p. 221). Dessa forma, pontuando a questão de 

gênero, tenho como exemplo, minha experiência enquanto mulher e também relatos de outras 

mulheres que, trazem consigo a dificuldade de serem corpos que se sintam livres e seguros 

(figura 01), tanto no espaço urbano, como também em suas próprias casas. Portanto, é 

importante nos conscientizarmos que “A cidade não é cenário – um palco neutro das relações 

sociais – mas agente na produção e reprodução das relações humanas.” (VIANNA, 2013, p.8)  
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Figura 01 – Paredes que falam 

 
Fonte: Pinterest, 2019 

No espaço, os corpos não são diferenciados apenas por gênero, mas também por cor 

ou raça, condição física, classe social, entre outros. Para sentir-se livre e seguro, um corpo com 

limitações físicas, necessita que o ambiente onde ele esteja, seja adaptado e possa atender suas 

necessidades, além de proporcionar conforto durante a sua experiência. Com o surgimento da 

NBR 9050 em 2015, foi possível incorporar esses direitos aos existentes e novos espaços, no 

entanto, a falta de acessibilidade (figura 02) ainda é notória e extremamente presente em 

diversos locais do meio urbano, especialmente nos espaços públicos. 

Figura 02 – Passeio no Augusto Franco em Aracaju/SE 

 

Fonte: Acervo da autora, 2018 

Buscando pelo significado da palavra segurança no dicionário, me deparei com o 

seguinte resultado: ação ou efeito de tornar(-se) seguro, estabilidade, firmeza. Para que um 

lugar, na visão arquitetônica, tenha essas características, é importante a realização de um estudo 

prévio, tanto espacial quanto antropológico, antes de ser elaborado e projetado. Todavia, a 

maioria dos corpos que se encontram no espaço urbano não têm acesso à esse tipo de serviço, 
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além de muitos não possuírem ao menos o seu próprio lugar ou moradia. Por conseguinte, 

Guilherme Boulos (2012) diz que, o Brasil tem tantos problemas sociais que às vezes não 

conseguimos ter a dimensão da gravidade de cada um deles e que a falta de moradia é um dos 

problemas mais sérios do país (p.13). Além disso, cita que o último estudo feito pela Fundação 

João Pinheiro (2007/ 2008), que é utilizado oficialmente pelo Governo, mostra que o déficit 

habitacional quantitativo no Brasil é de 6.273.000 famílias, o que representa cerca de 22 

milhões de pessoas que não tem casa. Os sem-teto são, portanto, mais de 10% da população do 

país (p. 14). 

O ter liberdade em um determinado espaço, nos remete à possibilidade de se expressar 

e à sensações de amplitude, identificação e conforto de uma forma geral, inclusive no campo 

da visão. Idealizar um lugar seguro traz consigo, sensações de proteção, acolhimento e bem-

estar. A fim de proporcionar essas sensações ao corpos, é fundamental que a organização do 

espaço se dê de forma inclusiva, compreendendo o corpo como diverso e protagonista do 

partido arquitetônico ou espaço. Dessa forma, Tuan (1983) diz que, o espaço construído pelo 

homem pode aperfeiçoar a sensação e percepção humana (p. 114). 

 

2.2 MOVIMENTO x PAUSA 

 

O intuito de compreender como e porque os corpos se movimentam, provém da 

necessidade de melhor entendimento da interação: corpo e espaço. Segundo Tuan (1983) em 

Espaço e Lugar, se pensamos no espaço como algo que permite movimento, então lugar é pausa; 

cada pausa no movimento é possível que localização se transforme em lugar (p. 6). Com isso, 

se o espaço, por sua vez, estiver ligado à ideia de amplidão e liberdade, pode ser também, 

facilmente relacionado à ideia de capacidade e amplitude de movimento. Logo, quando falamos 

sobre lugar, como um meio íntimo e mais restrito, imaginamos também uma restrição na 

movimentação do corpo. Desse modo, pude perceber como a forma do espaço pode influenciar, 

diretamente, na ação corporal. 

O corpo é capaz de expor seus desejos e objetivos através do movimento, ou pela falta 

dele. Entre o nosso ponto de partida e chegada no espaço, a nossa movimentação se adaptará à 

forma em como o meio está organizado, podendo essa ser uma experiência confortável, como 

também desconfortável. Portanto, tendo em vista que “o corpo humano é a medida de direção, 
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localização e distância” (TUAN, 1983, p. 50), projetos e intervenções arquitetônicas, podem 

partir desse pressuposto, para serem elaborados com uma visão mais humanista. 

Antes da ação, vem o pensamento que, é um guia das decisões que tomamos e por 

onde vamos percorrer. Com isso, espaços que trazem à tona sentimentos e sensações como 

medo, desconforto, insegurança, não pertencimento e não identificação, possivelmente, não 

serão ocupados e vivenciados, mesmo possuindo um grande potencial. Para Tuan (1983), as 

informações dos sentidos são afastadas para favorecer o que nos foi ensinado a ver e admirar. 

A experiência pessoal cede às opiniões socialmente aceitas, que normalmente são os aspectos 

mais óbvios e públicos de um meio ambiente (p. 162). Diante das questões sociais que 

influenciam o nosso pensar e agir, também inclui-se as questões espaciais. Paola Jacques (2008) 

em Corpografias Urbanas, aponta que os novos espaços públicos contemporâneos, cada vez 

mais privatizados ou não apropriados, nos levam a repensar as relações entre urbanismo e corpo, 

entre o corpo urbano e o corpo do cidadão. A cidade não só deixa de ser cenário mas, mais do 

que isso, ela ganha corpo a partir do momento em que ela é praticada, se torna “outro” corpo. 

Dessa relação entre o corpo do cidadão e esse “outro corpo urbano” pode surgir uma outra 

forma de apreensão urbana e, consequentemente, de reflexão e de intervenção na cidade 

contemporânea. 

É através do movimento que o corpo é capaz de se expressar, e fazer desse ato, um 

meio de sentir o espaço e as qualidades espaciais. Contudo, esse movimento, muitas vezes 

ocorre de forma automática e não prazerosa. Por isso, a obtenção de um olhar sensível, é 

importante para que o espaço seja correspondente às intenções do corpo e seus caminhos de 

desejo. Diego Marques (2018) em Rupturas na Texturologia Pedestre, compara a 

movimentação de pedestres com o ato de fala, pontuando que os corpos cotidianos urbanos 

detêm um conhecimento tácico do ato de andar pelas cidades, de modo que suas rotas, cursos e 

destinos se assemelham a poesias ignoradas (p. 2740). 

“O lugar pode ser definido de diversas maneiras. Dentre elas, esta: lugar é qualquer 

objeto estável que capta nossa atenção” (TUAN, 1983, p. 179). Portanto, quando o corpo 

encontra-se em um lugar, ele tende a diminuir ou cessar seu movimento. Isso acontece quando 

há uma identificação e se galga conforto em um determinado meio, havendo assim, a 

possibilidade de estreitar a relação e adquirir intimidade entre corpo e espaço. Dessa forma, a 

pausa é necessária para que seja possível satisfazer as necessidades do corpo, levando sempre 

em consideração as suas particularidades e diversidade. Dialogando com a necessidade de pausa 
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do corpo, a reflexão sobre a sociedade em que vivemos e seu modo de vida por Rafael Lauro 

(2017), tendo como base o livro Sociedade do Cansaço de Byung-Chul Han, aponta que: 

 “Perdemos a presença. Só o demorar contemplativo tem acesso ao longo 

fôlego. Precisamos desacelerar. Precisamos cuspir a demanda. Recusar o 

óbvio. Não queremos uma promoção no trabalho, nem na loja. Queremos 

tempo para demorar-nos em coisas pequenas. Queremos criar histórias e 

viver boas horas sob o sol. Encontrar o meio-dia. Sentir o sabor da comida 

e rir sem pressa.” 

Portanto, considerando a dimensão temporal e o momento de pandemia em que 

estamos vivendo, diversas e novas reflexões sobre o corpo e o lugar vieram à tona. Pois, nossa 

partitura corporal ocorrerá em níveis diferentes do habitual, de acordo com a música ou 

cotidiano de cada indivíduo, visto que, o lugar também será espaço nesse período. Desse modo, 

cada canto do espaço cotidiano também se tornará um lugar, mediante à partitura de cada um. 

A partir dessa movimentação e pausa, se analisará como nosso corpo, fazendo um recorte para 

o da mulher nos próximos capítulos, dialoga com o meio em que vive e quais a influências e 

experiências que surgem a partir dessa interação com o lugar.  
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3 O CORPO DA MULHER E O LUGAR 

 

Devido à preocupação pela questão de gênero e de como ela influencia e é influenciada 

pela arquitetura, optei por parte da pesquisa ser voltada para o corpo da mulher. Sendo assim, 

este capítulo irá ressaltar sobre sua pluralidade, sensações, sentimentos e desejos sobre o meio 

em que vive, mostrando de que forma ocorrem essas experiências. Diante disso, é importante 

salientar que, esse corpo também sofre consequências no meio em que vive por fatores 

históricos, sociais e culturais, até os dias atuais, carregando consigo: angustias, invisibilidade, 

falta de identificação, inclusão e protagonismo no âmbito espacial.  

 

3.1 PLURALIDADE, SENTIDO E EMOÇÕES: SER E SENTIR 

 

O ser mulher e viver o espaço, apesar de estar restrito a um gênero, não ocorre de uma 

única forma. Isso não se dá, apenas, por conta dos diferentes espaços em que são vivenciados, 

mas também pela pluralidade dos corpos das mulheres que ali se fazem presentes, seja ela por 

questões biológicas, físicas, raciais ou sociais. Diante disso, é importante salientar que 

“Reconhecer a diversidade significa aceitar a ideia de que ser diferente não significa ser 

desigual” (GOELLNER, 2010, p. 72). Por conseguinte, Flavia Durante (2019), afirma que:  

“A vida real não é feita só de um tipo de corpo. É só pisar fora de casa que 

isso fica claro, ainda mais em um país multicultural como o Brasil. Pense 

nas Olimpíadas: as corredoras são magras e têm as pernas fortes; as 

ginastas têm baixa estatura e muita força os braços; as nadadoras as 

costas largas; já as arremessadoras de martelo e levantadoras de peso 

facilmente seriam vistas como gordas pelos padrões estéticos de hoje em 

dia, mas são extremamente fortes. Cada corpo é de um jeito e essa 

diversidade é linda. Qual será o padrão de corpos no futuro? O padrão 

será plural, cada um do seu jeito, e com apenas uma coisa em comum: 

sentindo-se bem com ele.”  (DURANTE, 2019) 

A antropometria, segundo o dicionário, é o estudo das proporções e medidas das 

diversas partes do corpo. A partir dela, foi possível desenvolver uma arquitetura mais inclusiva 

e acessível, oferecendo, também, oportunidades às mulheres com limitações físicas de acessar 

e se movimentar por lugares que antes não eram possíveis. Contudo, até chegar na inclusão dos 

dias de hoje, houve um demorado e longo processo, pois “Historicamente, a pessoa portadora 

de deficiência representou no coletivo social o não produtivo.” (ALMEIDA, 2003) 
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O início dos estudos da antropometria, elaborados por Vitrúvio, no Renascimento, 

voltado à arquitetura, não incluíam a mulher em seu contexto, muito menos as que possuíam 

alguma limitação física. Tinham como base, apenas, o corpo do homem europeu, branco e forte 

(figura 03), produzindo assim, uma arquitetura extremamente excludente. Segundo José 

Almeida (2003), este é um exemplo evidente de que a construção de conceitos, ou concepções, 

referentes à pessoa portadora de deficiência, é um fator sócio-histórico sedimentado pelos 

séculos. 

Figura 03 – O Homem Vitruviano 

 

Fonte: Globo, 2019 

Para José Almeida (2003), a arquitetura inclusiva é, sobretudo, atuar nos dados 

antropométricos e deve exercer o papel de compensador e facilitador nas diferentes capacidades 

de uso apresentadas pelas pessoas. No entanto, projetar de forma inclusiva, com a finalidade de 

propiciar a participação de todos no espaço, é necessário que se inclua dados não só 

antropométricos, como também antropológicos e sociológicos, pois, a exclusão de corpos no 

espaço físico possui, especialmente, um caráter social. 

“Fica evidente de que a lei dos homens, como dito por Courbusier, 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.” (BRANDÃO, 2019, p. 50). 

 

O modulor (figura 04) e a arquitetura contemporânea de Le Corbusier explicitam os 

ideais modernistas que, por muitas vezes, priorizaram a funcionalidade apenas a um único tipo 
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de corpo e não atenderam, nem atendem às demandas de inclusão e diversidade da sociedade 

contemporânea. 

Figura 04 – O Modulor de Le Corbusier 

 

Fonte: Archdaily, 2019 

O aspecto histórico e social influi, diretamente, por onde a mulher percorre e 

permanece por mais tempo no espaço, e quais os poucos lugares que ela se identifica e se sente 

livre e segura para ocupar. Essas questões são consequências da cultura machista e excludente 

em que a mulher está inserida e que estão junto dela desde quando há registros da história. 

Sendo assim, “Se numa lógica patriarcal a figura masculina é superior à figura feminina, fica 

evidente a quem cabe a liberdade e a quem cabe a sujeição” (ROSA, 2018, p.14) 

Desde a antiguidade, a mulher sofreu restrições quanto à possibilidade de vivenciar os 

espaços, tendo uma vida voltada à casa, família e aos afazeres domésticos. Contudo, “É a partir 

da Revolução Industrial, no século XIX, que a mulher passa a ter uma liberdade mais 

significativa. Isso porque o movimento liberta-as do trabalho no lar para o trabalho nas fábricas; 

e há uma validação de sua dignidade e participação na economia” (ROSA, 2018, p. 15) (figura 

05) 

Figura 05 – Mulheres nas Fábricas de Londres em 1916 

 

Fonte: UOL, 2015 
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Apesar de adquirir mais liberdade e oportunidades em alguns espaços da cidade, a 

mulher ainda sofre limitações na suas experiências, seja por medo da violência, desvalorização 

no trabalho, obrigações domésticas não divididas, entre outros. A depender da sua classe social, 

as limitações serão ainda maiores, pois, diversas mulheres, além das muitas horas de dedicação 

ao trabalho, deslocamento cansativo e não prazeroso pelo espaço urbano, são também “donas 

de casa”. Portanto, “A lógica feminina de uso do espaço 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.” (BRANDÃO, 2019, p.73). Junto com essas questões, foi analisado pelo IBGE 

(2018) que as mulheres dedicam 21,3 horas semanais ao trabalho doméstico e cuidado de 

pessoas, enquanto os homens 10,9 horas. Bruschini (1993 apud ROSA, 2018, p. 7) também 

afirma que: 

“[...] a família patriarcal se baseia na exploração do homem sobre a 

mulher; enquanto sua sexualidade é estimulada, a dela é reprimida. Num 

recorte temporal e territorial, o homem em questão é o homem branco 

europeu heterossexual. Se pensamos na personagem antagônica, ser 

mulher representaria um grau de oposição; ser mulher e negra, um duplo 

grau de oposição; ser mulher negra e homossexual, um triplo grau de 

oposição; assim entende-se porque o social da mulher sempre foi colocado 

em segundo plano na história das sociedades.”  

 

Assistindo a uma entrevista1 da TVT (2016), durante o desenvolvimento da pesquisa, 

pude perceber considerações extremamente importantes sobre o ser mulher e sua pluralidade 

na questão racial. A entrevistada foi Joice Berth, escritora, feminista negra, arquiteta e 

urbanista, formada pela Universidade Nove de Julho e pós-graduada em Direito Urbanístico 

pela PUC-MG. Diante do assunto proposto, sobre a mulher negra e a arquitetura, Joice diz que 

“A mulher branca vai entrar no escritório para trabalhar e vai ser desqualificada porque ela é 

mulher, agora, a mulher negra nem vai chegar a entrar ali.”. E conclui afirmando que “O 

racismo é um problema social, a opressão de gênero também é um problema social e isso vai 

estar desenhado junto com as cidades, na maneira como a cidade foi urbanizada não tem espaço 

para mulher, não tem espaço para o negro. Ou tem, mas esses espaços estão ali muito bem 

marcados e você não pode sair deles né... O espaço da mulher negra é a periferia e os espaços 

de poder dentro do desenho urbano, não podem ser frequentados ali por uma mulher negra, por 

exemplo.” 

                                                           
1 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=oNzo11umbaY  

https://www.youtube.com/watch?v=oNzo11umbaY
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A partir da visualização de toda essa pluralidade, afirma-se que “A interseccionalidade 

considera que todas as mulheres sofrem com o machismo e misoginia, mas que nem todas 

sofrem com o racismo ou transfobia, por exemplo. Assim, por ocupar posições diferentes, a 

intensidade de opressão e submissão também são diferentes.” (ROCHA, 2019, p. 39). Com isso, 

há uma grande importância em salientar que, esse estudo quando trata sobre o “ser mulher” 

refere-se ao indivíduo que se identifica com o gênero feminino, não se restringindo apenas aos 

que nascem com órgão sexual correspondente ao gênero que se identifica (figura 06).  

Figura 06 – Ilustração para visibilidade Trans 

 

Fonte: INESC, 2019 

Atualmente, ainda há uma confusão sobre o que diz respeito à identidade de gênero e 

orientação sexual. Portanto, vi a importância de trazer essas definições para a elaboração do 

trabalho, pois, esses dois aspectos estão intrínsecos na diversidade sobre ser mulher e 

influenciam também, em como ela irá se sentir e quais espaços ela irá ocupar. Dessa forma, 

Jesus (2012 apud MELO, 2018, p. 376) afirma de forma sintetizada que “Gênero se refere a 

formas de se identificar e ser identificada como homem ou mulher. Orientação sexual se refere 

à atração afetivossexual por alguém de algum/ns gênero/s. Uma dimensão não depende da 

outra, não há uma norma de orientação sexual em função do gênero das pessoas[...]”. 

Diante disso, ser mulher e possuir o direito de experienciar os espaços, além de poder 

senti-los e conhecê-los intimamente, implica em “[...]percebermos que não é uma luta apenas 

de mulheres brancas e cisgêneras (que se identificam com o seu gênero designado ao nascer), 

mas sim de todas as classes nas quais é negado o direito de existir enquanto sujeito social e 

agente ativo da cidade.” (ROCHA, 2019, p. 37) 
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A partir da compreensão da pluralidade dos nossos corpos, tive a percepção de que o 

modo de ocupar e sentir também ocorre de forma plural, já que, além de sermos indivíduos 

únicos, ocupamos diferentes lugares no espaço. Desse modo, Yi-Fu Tuan (1983) em Espaço e 

Lugar, abrange que “[...]poucas obras tentam compreender o que as pessoas sentem sobre 

espaço e lugar, considerar as diferentes maneiras de experienciar (sensório-motora, tátil; visual, 

conceitual) e interpretar espaço e lugar como imagens de sentimentos complexos.” (p. 7) 

De acordo com Juhani Pallasmaa (2011), a arquitetura é a arte de nos reconciliar com 

o mundo, e esta mediação se dá por meio dos sentidos (p. 68). Contudo, o que podemos notar 

em diversos espaços é o distanciamento entre o corpo e o meio, especialmente por conta do 

descaso em como nos sentimos fisicamente. Isso engloba tanto projetos com falta de 

acessibilidade, como também a espetacularização das edificações de luxo e a falta de 

sensibilidade nos projetos de cunho social. Sobre a espetacularização, Paola Jacques (2008) 

afirma que “O processo de espetacularização parece estar diretamente relacionado a uma 

diminuição tanto da participação cidadã quanto da própria experiência corporal das cidades 

enquanto prática cotidiana, estética ou artística no mundo contemporâneo.” (figura 07) 

Figura 07 – Espetacularização da arquitetura de Brasília 

 

Fonte: Vitruvius, 2020 

Devido a essas questões, pude notar que, quanto mais sentidos utilizamos numa 

experiência entre corpo e espaço, mais próxima será a relação entre eles. Com isso, 

primeiramente, através do tato, Tuan (1983) diz que a pele é capaz de transmitir certas ideias 

espaciais e pode fazê-lo sem o apoio dos outros sentidos, dependendo somente da estrutura do 

corpo e da capacidade de movimento, ela pode transmitir a sensação de volume e massa. (p. 

16). Já Juhani Pallasmaa (2011) em Olhos da Pele, fazendo um comparativo entre o sentido do 

tato e da visão, afirma que o olho é o órgão da distância e da separação, enquanto o tato é o 
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sentido da proximidade, intimidade e afeição. O olho analisa, controla e investiga, ao passo que 

o toque aproxima e acaricia. Durante experiências emocionais muito intensas, tendemos a barrar 

o sentido distanciador da visão; fechamos os olhos enquanto dormimos, ouvimos música ou 

acariciamos nossos amados. (p.43) 

Outro sentido que também podemos galgar uma experiência íntima com o lugar, é o 

olfato. “Freqüentemente, a memória mais persistente de um espaço é seu cheiro.” 

(PALLASMAA, 2011, p. 51). Além disso, Pallasmaa (2011), diz que um cheiro específico nos 

faz reentrar de modo inconsciente um espaço totalmente esquecido pela memória da retina; as 

narinas despertam uma imagem esquecida e somos convidados a sonhar acordados. (p. 51) 

O sentido da audição proporciona outras experiências e sensações que complementam 

sobre a percepção do espaço. Mais uma vez, Juhani Pallasmaa (2011) afirma que acariciamos 

os limites do espaço com nossos ouvidos e podemos recordar a dureza acústica de uma casa 

desocupada e sem móveis, quando comparada à afabilidade de uma casa habitada, na qual o 

som é refratado e suavizado pelas numerosas superfícies dos objetos da vida pessoal. (p. 48) 

A arquitetura que engloba e se preocupa com os sentidos do corpo, é a chamada 

arquitetura sensorial (figura 08). Sobre ela, Juliana Duarte (2017), arquiteta e urbanista 

graduada pela UFRJ, e mestre em design pela PUC-Rio, escreveu em seu livro Arquitetura 

Sensorial que o que nos envolve ao entrarmos em um ambiente não é somente o que vemos 

dele, mas também os sentimentos que desperta, as emoções que traz e o grau de conexão que 

experimentamos naquele espaço físico. 

Figura 08 – Arquitetura para os sentidos 

 

Fonte: Archdaily, 2018 
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Sobre a conexão do corpo com o lugar, para além da perspectiva visual, gostaria de 

citar dois filmes que me chamaram a atenção sobre o assunto e contribuíram para o desenvolver 

da pesquisa. O primeiro é o filme Pendular (figura 09), dirigido por Júlia Murat. Ele possui um 

casal heterossexual como protagonista, sendo a mulher uma bailarina e o homem um artista 

plástico. Durante todo o filme é perceptível a presença do pêndulo, tanto na movimentação da 

bailarina, quanto na busca incessante pelo equilíbrio das emoções e de possuir os espaços, que 

foram previamente demarcados pelos dois por uma fita no chão. A vivência e contato extra-

sensorial com o lugar que, além de um meio de criação artística para ambos, influenciou em 

diversas consequências e novos sentimentos. Desse modo, os objetos cotidianos se tornam arte 

e servem também como forma de expressar o que eles sentem em diferentes momentos. Além 

disso, há a presença do pertencimento e segurança por parte dos dois para com o lugar, 

independentemente do que aquele lugar representa para sociedade, pois habitavam uma 

edificação abandonada. 

O segundo filme, dirigido por Wim Wenders, é o chamado Pina Bausch (figura 10). 

Ele fala sobre a coreógrafa, dançarina, pedagoga de dança, diretora de balé alemã e grande 

contribuidora da dança contemporânea, Philippine Bausch. Durante o filme, ela foi descrita 

pelos bailarinos de sua companhia, não só oralmente, como também através da linguagem 

artística que foram ensinados: a corporal. Havendo sempre um diálogo entre teatro e dança, 

corpo e espaço, além de ter, em diversos momentos, a cidade como cenário. Através desse 

diálogo, foi possível perceber a liberdade criativa de Pina e como ela, por meio de sua arte, 

conseguia despertar os sentidos do corpo e transmitir as suas inúmeras emoções. 

           Figura 09 – Cartaz do filme Pendular                         Figura 10 – Cartaz do filme Pina 

                          

     Fonte: Google Imagens                                                  Fonte: DW, 2011 
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Apesar dos sentidos e as emoções acarretadas por eles não serem aspectos 

provenientes, somente do corpo da mulher, é importante que tomemos consciência do quanto a 

percepção deles é essencial para uma arquitetura mais inclusiva, sensível e humana. Podendo 

assim, haver a possibilidade, no desenvolver de projetos, de despertar uma preocupação para o 

corpo de forma ampla, visualizando a questão de gênero, concomitante com a pluralidade de 

seus corpos e suas sensibilidades ao meio externo. Contudo, há barreiras que dificultam esse 

olhar mais sensível na organização dos lugares. Uma delas é a cultura de consumo em que 

estamos inseridos, fazendo com que essa preocupação seja voltada muito mais para um aspecto 

visual, havendo assim, o esquecimento de necessidades essenciais para uma boa experiência 

em relação ao espaço. 

 

3.2 CULTURA + CONSUMO: TER E PODER 

 

A aparência e o aspecto visual dos espaços têm sua importância e contribuição para o 

bem estar de quem a ocupa. Todavia, muitas vezes esse aspecto se torna a única preocupação, 

dando visibilidade apenas à estética e esquecendo de outras questões essenciais, provenientes 

da esfera sensível do corpo. Isso se dá, também, por conta da pressão econômica e da cultura 

de consumo que estão presentes no nosso cotidiano.  

Figura 11 – Fantoche do consumo 

 

Fonte: Todas Fridas, 2018 

O consumo, em foco no estudo, é de bens materiais e como ele pode influenciar no 

corpo da mulher, na organização dos espaços, lugares ou suas próprias casas. Segundo, Rafael 

Trindade (2018) em Com(sumir), não temos corpos, apenas olhos, grandes pupilas dilatadas 
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sempre prestando atenção no comercial da TV, nas sombras que passam à nossa frente. Tudo é 

tão brilhante! O narrador está tão empolgado que só pode ser verdade! O consumo nos consome, 

somos engolidos e não sabemos mais quem somos (figura 11). Diante disso, ao mesmo tempo 

em que é possível se perder no mundo de possibilidades e caminhos que o consumo oferece, há 

uma busca incessante por padrões e estereótipos, que podem ser tanto corporais, como 

espaciais. A partir dessas questões, é importante pontuar que: 

“Marx (1867 apud JUBINI, 2017) explicita em sua obra “O Capital” que 

o produto, quando finalizado, tinha seu valor determinado numa 

percepção irreal e infundada, de acordo com os negócios empresariais. Ou 

seja, o produto adquire um valor como se não fosse fruto do trabalho 

humano. Em seu ponto de vista, a mercadoria parecia “ganhar vida 

própria” e ser fator determinante, na sociedade: quem possui, está em um 

certo padrão social; quem não possui, não está.”  

Sendo assim, a partir da lógica capitalista de consumo, o poder social de um corpo está 

diretamente ligado com o seu ter, o que significa possuir uma certa quantidade de produtos, 

bens ou mercadorias, “Ou seja, numa sociedade industrial, o que se possui, o que se é, o que se 

veste, determina quem domina, quem está no topo da pirâmide social.”  (JUBINI, 2017). Por 

conseguinte, é importante que saibamos que há definições que diferenciam consumo de 

consumismo. Sendo assim, Bauman (2008 apud MELO, SOUZA, 2011, p. 11) afirma que:  

“Estamos em condição agora de explicarmos o consumo, que é uma ação 

corriqueira como parte já assimilada de nossa rotina diária. Podendo 

estar também presente nas tarefas festivas, eventos importantes, é aquele 

consumo sem ter sido antes planejado, pode ser até considerado algo 

permanente e difícil de ser removido de nossa sobrevivência. Já o 

consumismo, seria um mecanismo de “aceleração” das vontades e dos 

desejos. Contudo, é também um processo de reciclagem desses anseios, 

uma sensação de “precisar sempre” do novo. Essa força motivadora seria 

então a principal forma de abordagem do consumismo, um ato que era 

antes apenas corriqueiro passa a ser necessário.”  

A necessidade, no ato de consumir, não é apenas de satisfazer a si própria, mas também 

de manter ou alcançar um padrão imposto pela linguagem, especialmente, visual da mídia que, 

teve como um dos principais alvos o corpo da mulher (figura 12). Desse modo, fazendo com 

que muitas se questionassem sobre particularidades e características dos seus corpos que se 

diferenciassem do que é posto e cobrado pela sociedade, meios de comunicação e propaganda. 

Miller (1995 apud MELO, SOUZA, 2011, p. 14), reafirma que nesse contexto, a feminilização 

da esfera consumo está relacionada com as imagens de mulheres divulgadas pela mídia, 

imagens que naturalizam padrões e comportamentos pertencentes a uma moral específica. 

Socialmente atribui-se, cada vez mais, o ato de comprar à figura de mulheres, mas não queremos 

afirmar, portanto, que são mulheres as únicas a serem incentivadas à prática consumista, mas 
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sim que vem consumindo e decidindo numa crescente. A temática consumo, pode e deve fazer 

parte das análises de gênero, principalmente porque é ela, a mulher um forte alvo das indústrias.  

Figura 12 – A mídia e o corpo da mulher 

 

  Fonte: Jornal USP, 2017 

É muito comum relacionar a mulher ao consumo de forma estereotipada. Isso ocorre 

porque não há a percepção do que foi e é cobrado para todas, durante décadas. O que contribuiu, 

ainda mais, para a objetificação do seu corpo, trazendo consigo danos tanto físicos quanto 

psicológicos, além de certa forma alimentar a cultura de consumo patriarcal. Com isso, Miller 

(1995 apud MELO, SOUZA, 2011, p. 21) novamente, aponta que como suporte aos bens 

produzidos é nos corpos de mulheres que a indústria deposita sua maior atenção e coloca neles 

a informação de que, consumindo seus produtos especialmente “feitos para ela” conseguiria 

atingir mais que a felicidade, seria possível também adquirir reconhecimento e participação 

ativa em seu círculo social. Nessa perspectiva associamos a “mulher consumista” ao conceito 

de “visibilidade social”.  

O possuir visibilidade social a partir do consumo e, consequentemente, ter mais poder 

de voz e liberdade na ocupação de espaços, reforça, ainda mais, o caráter segregatório da 

sociedade em que fazemos parte. Portanto, através da exigência de um padrão comportamental, 

“A prática do consumo tem marcas de gênero, segundo a classe, a raça e a geração dos homens 

e das mulheres.” (ARRAZOLA, SILVA, 2011, p. 4). De forma à complementar o que foi citado, 

Angela Davis (1981 apud RIBEIRO, 2016, p. 19) em Mulheres, Raça e Classe, enfoca sobre a 

exclusão que o consumo capitalista provoca, não só na questão de gênero, mas também na racial 

e classicista, com isso: 

“Davis traz as inquietações necessárias para que o conformismo não nos 

derrote. Pensa as diferenças como fagulhas criativas que podem nos 

permitir interligar nossas lutas e nos coloca o desafio de conceber ações 

capazes de desatrelar valores democráticos de valores capitalistas. Essa é 

sua grande utopia. Nessa construção, para ela, cabe às mulheres negras 
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um papel essencial, por se tratar do grupo que, sendo fundamentalmente 

o mais atingido pelas consequências de uma sociedade capitalista, foi 

obrigado a compreender, para além de suas opressões, a opressão de 

outros grupos.”  

 

Por isso, a arquitetura como o corpo, também sofre consequências da cultura de 

consumo. Em muitos casos, a preocupação estética de projetos arquitetônicos está presente, 

especialmente, no lugar de quem possui mais poder aquisitivo. A organização desse lugar, 

forma e materiais acabam fazendo parte, também, de um padrão que remete ao poder e status 

na sociedade. 

Desse modo, diversos projetos perderam sua identidade e passaram a ser 

constantemente repetidos. Isso se deve, pelo lucro ser o fator mais importante na elaboração 

desses projetos. O desenvolvimento da parte arquitetônica de habitações sociais (figura 13), por 

exemplo, não se dá de forma diferente em relação ao lucro, todavia, a estética e conforto são 

completamente esquecidos e dão lugar a espaços impessoais, desconfortáveis e sem vida.  

Diante dessas questões, é notório o quanto o espaço é capaz de modificar o corpo, e o 

quanto esse corpo também é capaz de modificar o espaço. O que vemos, sentimos e vivemos 

influi no nosso comportamento e no nosso pensar, como também em como idealizamos e 

definimos a organização dos nossos espaços.  

Figura 13 – Programa Habitacional: Minha casa minha vida 

 

Fonte: Jornal Contábil, 2019 

Sobre a arquitetura brasileira contemporânea, o arquiteto e urbanista francês, Christian 

de Portzamparc, em entrevista2 para Folha (2011), afirma que é uma arquitetura muito 

comercial, pois repete o mesmo modelo e tem a impressão de que não se pode fazer nada 

                                                           
2 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq2604201111.htm 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq2604201111.htm
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diferente. Contudo, também acha que os arquitetos não são pagos de maneira razoável nem têm 

chance de fazer pesquisa para algo criativo e são obrigados a fazer tudo rápido e a apresentar a 

primeira solução, sem a presença de um debate. Além disso, sobre a consequência da arquitetura 

feita hoje, afirma que essa repetição pode criar tristeza, falta de energia vital e que, comparando 

isso com a cidade que nossos ancestrais fizeram no século passado, não parece uma evolução. 

Assim, é perceptível como a valorização, exclusivamente, do bem material e do lucro, 

dentro da nossa cultura de consumo, faz com que ocorra o afastamento do corpo, como ser 

sensível, em relação ao espaço. Devido a isso, Guy Debord (2003) em Sociedade do Espetáculo, 

diz que é pelo princípio do fetichismo da mercadoria (figura 14), a sociedade sendo dominada 

por “coisas suprassensíveis embora sensíveis”, que o espetáculo se realiza absolutamente. O 

mundo sensível é substituído por uma seleção de imagens que existem acima dele, ao mesmo 

em que se faz reconhecer como o sensível por excelência. (p. 29) 

Figura 14 – Fetichismo da mercadoria 

 

Fonte: Debate Continuado, 2015 

O consumo consciente é necessário para que a essência de quem habita, tanto os corpos 

femininos, quanto os espaços citados, não seja esquecida. Pois, se não feito dessa forma, o lucro 

será o fator mais importante para a identidade dos corpos e lugares. Sendo assim, como será 

possível a presença da identificação dos corpos em relação ao espaço e lugar, nesse meio 

capitalista de consumo? 

 

3.3 IDENTIFICAÇÃO + MEMÓRIA: PERTENCER 

 

Com o intuito de abordar a identificação do corpo para com o espaço, mas mais 

especificamente o espaço da moradia, a importante colocação de Tuan (1983) aponta que, em 
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muitos casos “[...] a estrutura física não reflete os ideais de seus moradores. O sentimento, se é 

que existe, se desenvolveu tão lentamente quanto a familiaridade” (p. 190). Isso pode estar 

relacionado, como posto anteriormente, às consequências da cultura de consumo sobre a 

organização do espaço, porém, é importante compreender o processo de identificação de uma 

forma mais ampla, pois, essa ação vai além do se identificar, somente, pelo aspecto visual. 

Identificação, segundo o dicionário, é o ato ou efeito de identificar. Já identificar, por 

sua vez, tem como sinônimo o verbo reconhecer. A partir do momento que nos reconhecemos 

e nos identificamos com um determinado lugar, estreitamos nossa relação com o meio, surgindo 

novos sentimentos como, por exemplo, o de pertencimento. Dessa forma,  

“Norberg-Schulz (1981 apud GOBBO, 2007, p. 64-65), em ‘Genius Loci: 

Paysage, Ambiance et Architecture’, estuda o que ele chama de o Espírito 

do Lugar. Este L’Esprit du Lieu ou Genius Loci é o que dá vida às pessoas 

e aos lugares, determinando a sua essência. O autor pressupõe que a 

identificação significa acolher e, neste sentido, o pertencimento também é 

acolhimento. Para ele, conforme já mencionado: a identidade do homem 

pressupõem a identidade do lugar. A identificação e orientação são os 

aspectos primeiros do ser no mundo. A identificação é a base do 

sentimento humano de pertencimento a um lugar”  

Tornar-se pertencente a um lugar se dá de formas diferentes para cada indivíduo que 

compõe um espaço. As identidades presentes num espaço são diversas, cada uma sendo 

construída por uma determinada cultura, comunidade, com suas diferentes condições sociais, 

ideologias e vivências. Por isso, independente de qual seja a identidade, “O ser humano precisa 

sentir-se acolhido, pertencer a algo, se identificar. Todas essas ações ampliam o sentimento de 

pertença determinado lugar, dependendo da amplitude emocional, da intensidade que se é 

experimentado, podendo ser expresso através do próprio apego pelo mesmo.” (BENEVIDES, 

2014, p. 19). 

Após algumas leituras, pude compreender, de forma mais clara, o quanto um 

determinado espaço, com suas histórias, seus símbolos e organizações, é capaz de proporcionar 

diferentes vivências e causar pertencimento ou não para algumas pessoas. Portanto, “De uma 

maneira geral, o ‘pertencimento’ situa a Identidade em relação a um espaço ou lugar de 

acolhimento e atua no sentido de ‘ser parte de um espaço’, tornando-se um conceito 

fundamental para a análise das relações de pertencimento e formação das identidades[...]” 

(GOBBO, 2007, p. 63). 

Ser único é uma das formas de mostrar a importância da identidade de um indivíduo. 

Sua individualidade influencia na sua forma de viver e também na organização espacial do seu 
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lugar. Juhani Pallasmaa (2017) em Habitar, diz que além dos aspectos práticos de residir, o ato 

de habitar é também um ato simbólico que, imperceptivelmente, organiza todo o mundo do 

habitante. Não apenas nossos corpos e necessidades físicas, mas também nossas mentes, 

memórias, sonhos e desejos devem ser acomodados e habitados. Habitar é parte de nosso 

próprio ser, de nossa identidade. (p. 8) 

Pensar em lugares habitáveis, consequentemente, é pensar em abrigo, identificação, 

acolhimento, conforto e respeito às necessidades particulares de cada ser. Lugares assim 

possuem extremo valor e significado para aqueles que os habitam. Valores e significados que, 

contribuem diretamente para a memória dos indivíduos que vivenciaram e vivenciam esses 

lugares. Segundo Ulpiano Bezerra de Meneses (1984 apud BENEVIDES, 2014, p. 91), “[..]a 

memória como suporte fundamental da identidade, é mecanismo de retenção de informação, 

conhecimento, experiência individual ou social, constituindo-se em um eixo de atribuições que 

articula, categoriza os aspectos multiformes de realidade, dando-lhes lógica e inteligibilidade”  

Nossa memória nos guia através de referências do passado e possui a capacidade de 

criar laços não só com pessoas, mas também com espaços, lugares e objetos. De acordo com 

Tedesco (2011 apud REICHERT, OLIVEIRA, FRANZEN, 2017, p. 3),  

 “A memória é um dos aspectos marcantes da condição humana, é a 

capacidade que temos de memorizar o passado, seja ela individual ou 

coletiva. A memória nos liga e nos vincula com os tempos, identifica e 

registra nossa existência, transmigra conosco. Sem memória talvez não 

fôssemos seres humanos, pois a linguagem, os hábitos, a identidade e o 

grupo social com o qual convivemos estão diretamente ligados a este 

condicionante” 

Sobre memória junto com história e arquitetura, Alessiana Benevides (2014) em 

Arquitetura “sentimento de pertencimento”, apontou que a arquitetura está impregnada de 

significados manifestos pela memória ou pela imaginação. As edificações, as construções que 

nos cercam, estão cheia de intenções e de símbolos. Sejam elas estéticas, políticas, econômicas, 

sociais... São testemunhas de toda ou parte da história da civilização. Dessa forma, se tornam 

retratos de gerações. (p. 79) (figura 15) 
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Figura 15 – “Casa de avó” como retrato de gerações 

 

Fonte: Globo, 2011 

Como contribuição para o desenvolvimento do estudo, assistir ao filme Aquarius 

(figura 16), dirigido por Kleber Mendonça Filho, trouxe na sua história, as questões de 

identificação, reconhecimento, pertencimento e memória com relação ao lugar. O filme tem 

como protagonista, uma jornalista, viúva e aposentada que passou grande parte da vida em seu 

querido apartamento no prédio Aquarius. Com o passar do tempo, diferente de Clara, a 

protagonista, os demais moradores foram se desfazendo dos seus respectivos apartamentos que 

foram comprados por uma construtora com o plano de demolir o antigo prédio para a construção 

de um novo. Diversas ofertas foram feitas à Clara, mas aquele lugar para ela, possuía mais que 

um valor monetário. Seu apartamento carregava um grande valor emocional, cada canto dele 

era cheio de histórias, seu objetos despertavam a memória e emoções foram revividas através 

dela. Em um certo momento do filme, é colocado por um dos donos da construtora que Clara 

deveria morar num lugar mais confortável e seguro, contudo, até que ponto um lugar é 

confortável se não há, em sua vivência, identificação e pertencimento? E até que é positivo 

habitar um lugar que é considerado seguro pelo seu enclausuramento e distanciamento para 

com o espaço da cidade? 

Figura 16 – Cartaz do filme Aquarius 

 

Fonte: Google Imagens 
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O filme possibilitou levantar reflexões sobre questões discutidas no desenvolvimento 

desse trabalho, inclusive sobre segurança e cultura do consumo. Abordando temas atuais 

bastante pertinentes, como a especulação mobiliária, que tem grande influência na organização 

dos espaços das cidades contemporâneas. A resistência e o esquecimento da antiga arquitetura 

e a imposição da nova é algo notório, nos dias atuais. Com isso, é importante lembrar que 

“[...]patrimônio arquitetônico e memória possuem a capacidade de estimular vínculos de 

identidade, de pertencimento, de solidariedade e de responsabilidade, nas relações que se 

constituem nos espaços urbanos e rurais, públicos ou privados, coletivos ou individuais.” 

(REICHERT, OLIVEIRA, FRANZEN, 2017, p. 5) 

Por fim, para que a identificação da mulher para com o lugar ocorra, é necessário que: 

a pluralidade dos seus corpos seja reconhecida, os seus sentidos possam ser utilizados de forma 

positiva, suas emoções enriqueçam suas vivências e o consumo não tire a sua essência. Se 

identificar ou não com seu lugar, influenciará diretamente no cotidiano e, nas questões físicas 

e psicológicas da mulher. Por isso, “A arquitetura da casa deve possuir a flexibilidade necessária 

para adequar-se às necessidades de todos(as). O espaço deve permitir a recriação física dos 

ambientes, ampliação e transformações que possibilitem aos moradores recriarem seu mundo 

simbólico.” (ROSAL, 2010, p. 9) 

 Nos encontrarmos em nosso lugar é essencial para que haja o bem estar em diferentes 

circunstâncias, como por exemplo, momentos de pausa que estamos passando durante o 

isolamento social. Contudo, nesse momento, por conta de diversos fatores, as partituras 

corporais de diversas mulheres não conseguem ditar seus movimentos conforme suas “músicas 

internas”, seus desejos, revelando gestos oprimidos por situações indesejadas, ou mesmo 

impróprias e opressivas. Um desse fatores é a condição de reclusão que, alguns corpos 

femininos se encontram. Oprimidos pelo machismo, se antes já recebiam restrições, agora 

sofrem com a violência da coabitação intensa e obrigatória com os seus opressores, vazando o 

limite do respeito, e se tornando também seus algozes e agressores. 
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4 A MULHER EM PAUSA 

 

Durante o desenvolvimento da pesquisa, pude notar que a compreensão de como o 

corpo se relaciona com o espaço pode ser tanto a partir da análise de sua movimentação, como 

também de sua paralisação ou quietação, uma vez que é através da pausa que podemos 

experienciar, com melhor qualidade, os lugares. 

Nesse capítulo, abordo sobre a relação do corpo da mulher com o seu lugar em um 

recorte temporal. Esse recorte trata-se do momento em que estamos vivendo em meio à uma 

pandemia, proveniente do vírus chamado Covid-19, o que acarretou num isolamento social 

durante este ano de 2020. Trago nos tópicos posteriores, as consequências desse isolamento 

para o espaço físico da mulher, e o quanto ele e outros fatores interferem, diretamente, na 

produção do seu corpo, no seu físico e psicológico. 

 

4.1 ISOLAMENTO x VIOLÊNCIA 

 

Diante da análise da paralisação do corpo da mulher em seu lugar, espaço ou moradia, 

foi possível notar interferências negativas nesse corpo, devido a convívios sociais tóxicos que 

acarretaram em violentas consequências. Diante disso, Tuan (1983) diz que “Na ausência da 

pessoa certa, as coisas e os lugares rapidamente perdem significado, de maneira que sua 

permanência é uma irritação mais do que um conforto” (p. 155) 

O período de isolamento social fez com que, muitas mulheres passassem mais tempo, 

não só em casa, mas também com seus agressores. Com as notícias, foi possível compreender 

o quanto diversos corpos estavam e estão sendo afetados por essa problemática. De acordo com 

Clara Caldeira (2020), não podemos nos esquecer que, mesmo antes da pandemia, já 

ostentávamos a quinta maior faixa de feminicídios do mundo (4,8 para 100 mil mulheres), 

segundo dados da Organização Mundial da Saúde e ainda, entre 2003 e 2013, o número de 

feminicídios passou de 3.937 casos para 4.762 mortes. Na mesma década, o número de 

assassinatos de mulheres negras cresceu 54%, passando de 1.864 para 2.875. 

A partir desses dados, nota-se que o feminicídio é um problema ‘invisibilizado’ tanto 

nacional, quanto global, que não surgiu durante a pandemia, mas se agravou ao longo desse 

período. Segundo Karina Gomes (2020), o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em março de 
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2020, registrou um aumento de 50% nos casos de violência doméstica durante o período de 

confinamento, além de que, o portal da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, contabilizou 

pelo menos 197 denúncias de violência contra a mulher relacionadas a esse período. 

 Mesmo se falando sobre o feminicídio durante a pandemia em diversas plataformas 

de comunicação, o assunto continua sendo pouco discutido e ouvido por todos. Diante de mais 

notícias, através de um podcast da série Café da Manhã, no aplicativo Spotify, com 

aproximadamente um mês de isolamento social, a jornalista Magê Flores aponta que houve um 

aumento das denúncias sobre a violência doméstica contra as mulheres nesse período. Países 

como França houve um aumento de 30% das denúncias, em Singapura de 33%, no Chipre de 

30% e na Argentina de 25%. Já no Brasil, em São Paulo, o feminicídio dobrou em comparação 

ao ano de 2019. Além disso, há uma subnotificação por conta de fatores como medo por parte 

das vítimas e o monitoramento de seus agressores. Portanto, alguns países, com o intuito de 

diminuir o impacto sobre essas mulheres, criaram medidas para que essas denúncias possam 

ocorrer de forma mais segura. Na Argentina, por exemplo, a denúncia pode acontecer através 

de ligações para farmácias por meio de um código. Já em Portugal, vagas de hotéis foram 

cedidas para as vítimas, servindo de abrigo, além de criarem um serviço de atendimento via 

SMS, para possibilitar que as denúncias sejam feitas sem que o agressor escute. No Brasil, O 

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, lançou um aplicativo chamado 

“Direitos Humanos Brasil” que possibilita que vítimas de violência doméstica façam a 

denúncia, de forma virtual. Por fim, algumas recomendações são feitas como: prestar atenção 

à vizinhança, não deixar de agir para interromper a violência, denunciar pelo 190 ou tocar a 

campainha e bater na porta para que o agressor saiba que a violência está sendo ouvida.   

Ainda sobre as formas de denúncia e combate contra a violência doméstica, Clara 

Caldeira (2020), diz que aqui no Brasil, o Mapa do Acolhimento está mapeando dados de 

serviços da rede pública, que prestam serviços a mulheres vítimas de violência durante a 

quarentena. A campanha “Tô Com Elas” prevê a criação de um mapa online georreferenciado, 

reunindo mais de 5 mil serviços públicos em todo o território brasileiro, onde serão listadas 

delegacias, centros de referências, defensorias, hospitais de emergência, entre outros. Para isso, 

foram recrutadas 500 voluntárias e voluntários que se comprometeram a entrar em contato com 

10 serviços públicos para realização do mapeamento. Também foi criado um programa, pela 

promotora Gabriela Manssur, chamado Justiceiras (figura 17). Ele funciona por meio do 

aplicativo Whatsapp e conta com uma rede de apoio que possui 700 voluntárias de diversas 

formações.  
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Figura 17 – Programa Justiceiras 

 

  Fonte: SETOR 3, 2020 

Por fim, também como forma de auxiliar na prevenção da violência contra a mulher, 

“[...] o grupo de pesquisa em Violência, Vulnerabilidade e Intervenções Clínicas (GPeVViC) 

do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Escola de Ciências da Saúde e da Vida lançou 

a cartilha de orientação Isolamento durante a Covid-19 e violência dentro de casa.” (PUCRS, 

2020). Essa cartilha3 (figura 18), com base na Lei Maria da Penha (Lei Nº 11.340), tem como 

intuito, informar como a violência pode ocorrer de diversas formas e também esclarece sobre 

atos contra as mulheres que a Organização Mundial da Saúde considera violência, durante a 

pandemia, como: disseminar informações falsas como forma de controle ou impedir a correta 

higienização preventiva das mãos.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Disponível em: http://www.pucrs.br/blog/cartilha-aborda-consequencias-do-isolamento-e-a-

violencia-domestica/ 

http://www.pucrs.br/saude/curso/mestrado-psicologia/
http://www.pucrs.br/saude
http://www.pucrs.br/blog/cartilha-aborda-consequencias-do-isolamento-e-a-violencia-domestica/
http://www.pucrs.br/blog/cartilha-aborda-consequencias-do-isolamento-e-a-violencia-domestica/
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              Figura 18 – Capa da Cartilha 

 

  Fonte: PUCRS, 2020 

Dessa forma, pude concluir que as interferências ligadas ao corpo da mulher a partir 

da sua relação com o lugar, não dizem apenas sobre a organização espacial, mas também sobre 

como acontecem as relações sociais dentro desse espaço. As interferências também, ligadas a 

como o lugar de cada mulher está, durante o isolamento social, foram melhor analisadas no 

tópico posterior, através do questionário de caráter quantitativo, desenvolvido no decorrer da 

pesquisa. 

 

4.2 VIVÊNCIAS DURANTE O ISOLAMENTO: QUESTIONÁRIO VIRTUAL 

 

Para melhor compreender como estão ocorrendo as vivências e as relações das 

mulheres com seus respectivos espaços, durante a pandemia, foi elaborado o questionário 

virtual, voltado somente mulheres, intitulado de “O corpo da mulher e o espaço”. O 

desenvolvimento, resultado e análise do questionário foi um método que contribuiu, 

consideravelmente, para a pesquisa, já que questionários e entrevistas nesse período de 

isolamento social, só são possíveis de serem realizados à distância. Dessa forma, a plataforma 

Google Forms e os meios de comunicação on-line foram essenciais para a elaboração e 

divulgação do questionário.  

Fazendo direta ligação com a realidade atual, o questionário foi desenvolvido com base 

nos assuntos já abordados nesse trabalho. Inicialmente, procurou-se levantar dados ligados às 
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questões de gênero, raça, classe, entre outros. Posteriormente, foram elaborados 

questionamentos referentes às experiências de cada uma no espaço urbano sobre liberdade e 

segurança, e no espaço da moradia sobre: iluminação e ventilação naturais, incidência solar, 

movimentação, acessibilidade, sensações físicas e psicológicas, identificação e pertencimento. 

Além de serem colocadas perguntas para analisar se o momento atual, junto com o espaço 

físico, estão provocando consequências para as mulheres, e também para saber o que elas 

acreditam que faltam e completam no lugar de cada uma. Por fim, solicitou-se, opcionalmente, 

o download de artes com diversas linguagens, desenvolvidas por mulheres durante o período 

de isolamento, para agregar à curadoria prevista no tópico posterior. 

 O questionário obteve a resposta de 237 mulheres e para realizar a divulgação de seu 

resultado, as perguntas foram organizadas em grupos, na ordem já existente, com suas 

respectivas análises em seguida. 

Tabela 01 – Qual a sua identidade de gênero? 

 

Fonte: Print do Google Forms elaborado pela autora, 2020 

Tabela 02 – Seu nível de escolaridade é: 

 

Fonte: Print do Google Forms elaborado pela autora, 2020 
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Tabela 03 – Qual a sua idade? 

 

Fonte: Print do Google Forms elaborado pela autora, 2020 

De acordo com o gráfico sobre os dados referentes à identidade de gênero (tabela 01), 

92,4% das entrevistadas são cisgênero, 3,4% preferem não dizer, 0,4% considera-se não 

binário4 e infelizmente não houve respostas de mulheres transgênero. Contudo, 3,7% não 

possuíam conhecimento sobre os significados referentes a ser uma mulher cis e uma mulher 

trans. Sendo assim, foram acrescentadas diversas respostas na opção “Outros”, como: feminino, 

hétero, mulher e feminina. 

Sobre o nível de escolaridade das entrevistadas (tabela 02), a maioria delas estão 

cursando a graduação, tendo 58,6% com o ensino superior incompleto, 14,8% com o ensino 

superior completo, 10,5% com a pós graduação completa, 7,2% com o ensino médio completo, 

4,6% com a pós graduação incompleta, 3,8% com o ensino médio incompleto e 0,4% com o 

ensino fundamental completo. Já com relação à faixa etária (tabela 03), participaram do 

questionário mulheres entre 15 à 69 anos, tendo um maior número de participantes entre os 20 

e 25, sendo elas, 62,5% do total. Além disso, 36 mulheres com 21 anos participaram, dessa 

forma, sendo a idade mais presente na pesquisa.   

 

 

 

 

 

                                                           
4 Não binário é a pessoa cuja identidade de gênero não se limita às definições de masculino ou 

feminino. (ANTUNES, 2019) 
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Tabela 04 – Sua cor/raça é: 

 

Fonte: Print do Google Forms elaborado pela autora, 2020 

Tabela 05 – Qual a sua renda mensal? 

 

Fonte: Print do Google Forms elaborado pela autora, 2020 

Tabela 06 – Qual o seu estado civil? 

 

Fonte: Print do Google Forms elaborado pela autora, 2020 

Os dados sobre cor e raça (tabela 04), mostraram através do gráfico que as participantes 

do questionário são em sua maioria mulheres brancas com 51,5%. Já as mulheres indígenas 

representam 0,8%, as amarelas 4,2%, as pretas 13,5%, as pardas 29,5% e as afro indígenas 

0,4%. Já o gráfico sobre a renda mensal das participantes (tabela 05), mostra que a maior parte 

recebe até 1 salário mínimo, com 26,6%. Com isso, 24,9% ainda não possuem renda, 19,8% 
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recebem entre 1 a 3 salários mínimos, 12,2% recebem de 3 a 6 salários mínimos, 10,1% recebem 

mais de 6 salários mínimos, 4,6% preferem não responder e 1,6% não sabem dizer ou estão sem 

renda nesse período de isolamento social. 

Por meio do gráfico sobre estado civil (tabela 06), foi possível analisar que 83,5% das 

participantes são solteiras, 10,5% são casadas, 2,1% são divorciadas, 0,4% é viúva e os 3,5% 

restantes responderam que estão namorando, ou em uma união estável ou moram com os 

companheiros e companheiras. Esses dados possuem grande influência da faixa etária que mais 

se fez presente nas respostas do questionário. 

Tabela 07 – Possui alguma limitação física? 

 

Fonte: Print do Google Forms elaborado pela autora, 2020 

Tabela 08 – Considerando suas experiências no espaço urbano, sobre liberdade e segurança, 

você se sente: 

 

Fonte: Print do Google Forms elaborado pela autora, 2020 

Com o intuito de poder analisar as vivências de diversos tipos de corpos de mulheres, 

inclusive com limitações, a pergunta sobre possuir alguma limitação física (tabela 07) ou não 

foi incluída. Todavia, o questionário chegou apenas à 2,1% de mulheres com algum tipo de 
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limitação que incluem: escoliose e movimentos de impacto. Sendo o restante, sem limitações 

com 97,9%. 

Para obter uma análise da experiência da mulher, além de sua vivência na sua moradia, 

o gráfico da Tabela 08 demonstra como as mulheres se sentem, quanto à liberdade e segurança, 

em suas experiências no espaço urbano. A maior parte, com 65,8% não se sentem nem livres, 

nem seguras. Já 30,4% se sentem apenas livres, 2,1% se sentem livres e seguras, 0,4% se sente 

apenas segura e 1,3% não se contemplaram com nenhuma das opções de respostas. Dessa 

forma, a maior porcentagem representa a falta de inclusão da mulher como um corpo livre e, 

principalmente, seguro dentro dos espaços da cidade. 

Tabela 09 – Sobre o lugar onde você está permanecendo por mais tempo ultimamente, ele 

possui: 

 

Fonte: Print do Google Forms elaborado pela autora, 2020 

Tabela 10 – Onde você está, é possível tomar sol em quais turnos do dia? 

 

Fonte: Print do Google Forms elaborado pela autora, 2020 

Direcionando o foco das perguntas para o lugar que as participantes estão vivendo, 

durante o isolamento social, observou-se a necessidade de questionar sobre questões básicas da 

arquitetura que envolvem o conforto ambiental. Assim, foram obtidas respostas, em sua 

maioria, positivas sobre a iluminação e ventilação naturais (tabela 09) de cada lugar. Com isso, 
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77,2% consideram o seu lugar com boa iluminação e ventilação naturais, já 13,1% consideram 

com boa iluminação e má ventilação, 4,6% com má iluminação e boa ventilação, 4,2% com má 

iluminação e ventilação, 0,4% com boa iluminação e ventilação mediana e 0,4% não tem nem 

iluminação nem ventilação naturais. 

O conforto ambiental do lugar influencia, diretamente, no bem estar físico e 

psicológico do corpo. Por isso, a incidência solar é um fator de extrema importância e que deve 

ser trabalhado, da melhor forma, no âmbito da arquitetura. Desse modo, foi elaborado um 

questionamento para saber em quais turnos do dia são possíveis de tomar sol (tabela 10), nas 

casas ou lugares das participantes do questionário. A maioria delas, em 53,2%, de acordo com 

os resultados obtidos no gráfico, têm a possibilidade de tomar sol durante os dois turnos do dia. 

Tomam sol apenas pelo turno da manhã 23,6% delas, em nenhum turno 14,3% e apenas pela 

tarde 8,9%. Apesar da maior parte do resultado ser positivo, há uma porcentagem considerável 

de mulheres que não têm a possibilidade de tomar sol em nenhum dos turnos. 

Tabela 11 – Você consegue se movimentar confortavelmente pelos ambientes desse lugar, e o 

considera acessível? 

 

Fonte: Print do Google Forms elaborado pela autora, 2020 

O isolamento social, por si só, carrega características ligadas à pausa ou paralisação, 

sendo assim, para atender às necessidades do corpo ligadas ao ato de se movimentar, é 

importante que os lugares estejam organizados de forma que possibilitem essa ação de maneira 

confortável e, em especial, acessível para as que necessitam. Diante disso, foi elaborada a 

pergunta acima (tabela 11), em que o gráfico mostra 72,2% das mulheres participantes com 

movimento confortável e acessível em seus lugares, 21,9% com movimento confortável mas 

não acessível, 3,4% com movimento desconfortável mas acessível, 2,1% com movimento 

desconfortável e não acessível e 0,4% não compreendeu a pergunta. 
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Para entender melhor, o porquê dos lugares serem considerados desconfortáveis e com 

falta de acessibilidade, foi aberta, em seguida, uma pergunta subjetiva que diz: “Em caso de 

algum desconforto ou não acessibilidade, detalhe melhor sua resposta”. Com isso, foram 

obtidas 37 respostas, sendo algumas selecionadas para apresentar neste trabalho, de forma 

anônima. Segue abaixo, algumas das respostas: 

“Apartamento com escadas (sem elevador para deficientes), banheiro espaçoso mas n 

acessível para idosos e cadeirantes.” 

“Possui degraus, o que dificulta o acesso a pessoas com determinadas deficiências, além de 

algumas portas serem estreitas para passagem de cadeira de rodas por exemplo.” 

“Espaço completamente inacessível, vó cadeirante e tem muita dificuldade de se locomover.” 

“Não há rampas em 3 pavimentos, as portas tem 80cm de abertura, os corredores não passam 

cadeira de rodas.” 

“Não seria acessível a alguém em cadeira de rodas, as portas não são largas o suficiente, não 

tem rampas, etc.” 

“A porta de entrada é estreita e a diagramação dos móveis também fica apertado.” 

“Não possui acessibilidade para pessoas que possuem alguma dificuldade de mobilidade, 

como cadeirantes, cegos e etc.” 

“Moro em apartamento, consideravelmente pequeno pra que eu possa dançar ou me exercitar 

no geral.” 

“Caso eu sofra alguma acidente e fique com algum dos membros com gesso ou precise utilizar 

cadeira de rodas, a residência não iria suprir minhas necessidades.” 

“Uma pessoa com cadeira de rodas teria dificuldade em se locomover devido aos espaços 

estreitos.” 

Analisando as respostas acima, é possível notar a carência de acessibilidade na 

arquitetura, não só no espaço urbano público, mas também no privado e nas construções 

residenciais. Projetar deve servir como um meio de incluir diversos corpos num espaço e não 

ter como principal finalidade cumprir normas, para angariar a aprovação de projetos. 
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Tabela 12 – Sobre suas sensações físicas e psicológicas que predominam nesse lugar, quais são? 

 

Fonte: Print do Google Forms elaborado pela autora, 2020 

Tabela 13 – Você se sente pertencente a esse lugar e se identifica com ele? 

 

Fonte: Print do Google Forms elaborado pela autora, 2020 

Sabendo que a forma como o lugar está disposto e organizado tem influência direta no 

estado físico e psicológico do corpo, foi desenvolvida a pergunta referente à Tabela 12. Nela 

foram colocados como opções de respostas, alguns sentimentos e sensações para as 

participantes dizerem, com a opção múltipla escolha, quais são os que predominam no sentir de 

cada uma. Dessa forma, as opções eram: calor, frio, tristeza, felicidade, medo, segurança, 

liberdade, conforto, desconforto, ansiedade e motivação. Dentre elas, as mais escolhidas foram 

conforto com 78,5%, segurança com 66,2%, felicidade com 60,8%, ansiedade com 57,8% e 

calor com 54%. Além disso, 0,4% não se sentiu contemplada com nenhuma das opções e 2% 

adicionaram novos sentimentos, como: “reflexiva sobre o meu lugar no mundo”, privacidade e 

solidão. 

Nossas emoções e sentimentos também falam sobre como visualizamos determinado 

lugar e o quanto ele é significativo para nós. À medida que dotamos valor ao espaço, nos 
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identificamos com ele e nos sentimentos pertencentes, consequentemente, adquirimos conforto 

e sensações ligadas ao bem estar. Por isso, as questões de identificação e pertencimento 

estiveram presentes no questionário a partir do questionamento: “Você se sente pertencente a 

esse lugar e se identifica com ele?” (tabela 13). As respostas obtidas, foram: 51,1% se sentem 

pertencentes e se identificam, 24,5% se sentem pertencentes mas não se identificam, 14,3% não 

se sentem pertencentes mas se identificam e 8,9% não se identificam nem se sentem 

pertencentes. Também houve 0,8% que adicionaram outros tipos de resposta como: “me sinto 

pertencente e me identifico mas as vezes não”, e “me sinto pertencente e me identifico com 

apenas uma parte da casa”.  

Para melhor entendimento do resultado sobre identificação e pertencimento, foi 

acrescentado um pedido para que se comentasse sobre suas respectivas respostas, caso a 

participante quisesse. Dessa forma, houveram 39 respostas e algumas foram selecionadas para 

serem trazidas ao trabalho, também de forma anônima, sendo elas: 

“Não é a minha cara, nem o meu quarto é. A casa é totalmente a cara da minha mãe.” 

“Moro com minha avó, então são mundos bem diferentes. Não me sinto confortável para ser 

quem sou dentro de casa.” 

“Minha casinha é mutxo fofinha, gosto daqui.” 

“Não me identifico por não sentir que tenho privacidade.” 

“Estar mais presencialmente convivendo com minha mãe, nesse mesmo ambiente, gerou 

inúmeros confrontos metafóricos e literais. Sexualidade imposta e a figura padrão de mulher 

que está presa dentro da caixinha que é a cabeça da minha mãe se confronta com que eu sou, 

totalmente fora do padrão e lésbica. Por isso, ora felicidade ora tristeza, ora dor ora cura, ora 

conforto ora desconforto. Quando se trata de liberdade não existe a alternância, aqui é sempre 

prisão.” 

“Por ser a casa que eu cresci, me sinto pertencente e confortável. Por outro lado, o espaço 

físico em si não é compatível comigo (casa é muito grande e eu moro sozinha; muito fria e eu 

prefiro calor, etc.)” 

“Está precisando de uma reforma para que o ambiente acompanhe as mudanças que 

ocorreram comigo durante os anos.” 
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“Queria poder mudar algumas coisas pra me ver mais nos espaços.” 

“Casa alugada, difícil criar raízes e expectativas com o lugar. Mas entendo como meu lar por 

agora.” 

“Cada canto da minha casa tem uma história então me identifico” 

“Não moro na casa em que cresci, é um lugar temporário, então me sinto bem acolhida 

(pertencente) mas não chega a ser um local de identificação.” 

Com essas narrativas, foi possível analisar como a identificação e pertencimento são 

sentimentos bem particulares de cada corpo e que também são envolvidos pela história e 

memória do lugar. Esses sentimentos podem ser influenciados por diversos fatores que incluem 

de gostos estéticos às relações sociais no mesmo ambiente, podendo acarretar para o corpo, 

consequências tanto negativas, como também positivas. 

Tabela 14 – Esse momento de paralisação, trouxe consequências para você dentro do seu espaço 

físico? 

 

Fonte: Print do Google Forms elaborado pela autora, 2020 

A mudança no cotidiano e o convívio mais intenso com a moradia foram dois fatores 

inevitáveis para as pessoas que podem ficar em casa e cumprir com o isolamento social. Com 

isso, para entender se essa mudança está afetando, de alguma forma, as participantes e de que 

maneira está ocorrendo, foi questionado se esse momento de paralisação trouxe consequências 

para elas dentro do seus espaços físicos (tabela 14). Com isso, 54% respondeu que sim, trouxe 

consequências e 46% que não trouxe consequências. Assim, para detalhar melhor a resposta, a 

pergunta subjetiva em seguida permitiu que elas falassem sobre as consequências provocadas. 

Desse modo, dentre as 115 respostas obtidas, seguem abaixo algumas delas selecionadas: 
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“Afetou de um jeito ruim e bom na convivência com a minha família. E também pude me 

conhecer mais como artista porque passei a ter mais tempo para mim.” 

“Nesse momento, consigo me manter mais conectada com a casa e repensar ela de diversas 

perspectivas, buscando uma melhoria nela. O sentimento de conforto e segurança são mais 

fortes agora, me sinto protegida e realizada com o meu lugar.” 

“Antes era um espaço de descanso, de estar em família, hoje é onde trabalho, estudo, faço 

exercícios, virou um lugar de cansaço.” 

“A gente passa a dar mais valor pra como o espaço em que vivemos foi construído, pensado e 

organizado, por ter que passar todo o tempo nele. Mas também percebe que independente do 

quão acolhedor, o espaço externo a essse também faz falta demais.” 

“Aumento de crises de ansiedade e de pânico” 

“Passo o tempo todo dentro de casa com minha família e isso não era comum, exige 

adaptações, ainda mais quando se precisa trabalhar profissionalmente e cuidar da casa, 

bichos, etc.” 

“Ansiedade e irritabilidade” 

“Tive que desenvolver uma relação diferente com a casa (rotina de limpeza; mudar as coisas 

de lugar) pra não me sentir estagnada, enquanto antes eu buscava essa sensação de movimento 

na rua.” 

“Temos um computador e três de nós temos que trabalhar e a minha irmãzinha tem que ter 

aula virtual. A convivência se tornou de um aprendizado muito grande por estarmos 24h x 7 

dias por semana juntas.” 

“Comecei a perceber mais o meu espaço, coisas que deveria valorizar mais e coisas que 

gostaria de mudar.” 

“Não vejo meus filhos e netos.” 

“Pensamos no apartamento como uma parte da nossa rotina, um local pra dormir etc. No 

isolamento ele virou tudo que a gente tem, e os apartamentos, na minha visão não são 

planejados para uma pessoa passar 24h por dia nele. Dessa maneira, apesar de segura, me 

sinto presa (...).” 
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“Me sinto mais ansiosa, estressada as vezes.” 

“O local tem pouca iluminação e ventilação, por isso tenho tido crises alérgicas e 

respiratórias.” 

“Me sinto em cárcere por não ter janelas para a rua na nova casa em que moro, as janelas 

estão de frente para um muro, na antiga casa em q eu morava tinha um terraço.” 

“Diante do que vivemos, as brigas internas começaram a acontecer com mais frequência, o 

estímulo que tinha se perdeu ao longo dos dias e a vontade de fazer qualquer tipo de coisa não 

existe mais, dá até vontade, mas não consigo.” 

“Não poder sair de casa da forma que fazia antes, atrapalhou também com relação ao trabalho 

de conclusão de curso que estou fazendo tendo que me adaptar para fazer a pesquisa.” 

“Começo a não me perceber nesse lugar.” 

Lendo a todas as respostas, percebe-se que diversas são as consequências, positivas e 

negativas. Portanto, adaptação se tornou algo necessário para o bem estar, mesmo em alguns 

momentos sendo extremamente difícil, pois, muitas vezes não depende só de si. Adaptar-se não 

só no convívio com os outros e com o espaço, mas também consigo mesma, com suas 

individualidades, desejos e sentimentos, nesse período atípico. O cuidado com o lugar é 

importante, mas concomitante a isso, deve haver o autocuidado. Preocupando-se e lembrando 

do corpo como um todo, fisicamente e psicologicamente. 

A finalização do questionário se deu com as seguintes perguntas subjetivas: “Para 

você, o que falta no seu lugar” e “O que te completa, te satisfaz ou te realiza nele?”. Essas 

perguntas têm como objetivo fazer com que haja uma reflexão pessoal, sobre como nosso lugar 

poderia ser mais agradável e ter um pouco mais da nossa identidade, e como a forma que ele se 

encontra nos agrada e nos acolhe, principalmente, durante um período de isolamento social. 

Sendo assim, a primeira pergunta sobre o que falta no lugar, obteve um total de 178 respostas 

e teve algumas delas escolhidas, logo abaixo, para a apresentação do trabalho: 

“Nada.” 

“Uma rede.” 

“Uma varanda com mais sol pras pessoas e pras plantas!!” 
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“Especificamente uma mesa pra eu não estudar mais na cama.” 

“Espaço, liberdade e cuidado.” 

 “Espaço. Sinto que há um excesso de coisas.” 

“Falta minha identidade.” 

“Manutenção estruturais, equipamentos mais modernos.” 

“Todas as pessoas que eu amo.” 

“Áreas verdes.” 

“Um cachorro.” 

“Iluminação, ventilação, espaço.” 

“Sol.” 

“Decoração para deixar mais aconchegante.” 

“Espaço pra atividade física.” 

 “A minha privacidade.” 

“Espaços que me permitam expressar minha identidade.” 

“Uma varanda maior com vista para uma paisagem mais “limpa” (sem construções 

verticais).” 

“Plantas, um ar mais natural.” 

“O meu quarto, como eu voltei de urgência pra casa, o meu quarto está cheio de caixas da 

mudança. Não tenho um espaço pra mim, pra eu ficar, chorar ou rir.” 

“Em resumo falta eu, minha marca, nas paredes, nos móveis, no layout da casa.” 

“Incentivos à criatividade e atividades de relaxamento.” 

“Harmonia com todos.” 

“Espaço para pegar sol, fazer atividade física, para relaxar. Falta espaço para atividades de 

lazer e bem estar.” 
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“Internet, água mais acessível.” 

 “Um pouco mais de espaço na cozinha e também para dançar.” 

“Como estou na casa dos meus pais, sinto falta do meu quarto já que sem a paralisação eu 

moro em outro lugar.” 

 “Natureza. Queria um jardim. Um Coelhinho. Um gato. Uma coruja.” 

“Me falta mais contato direto com o sol, poder olhar pra cima ver o céu e não o teto.” 

“Falta que ele me pertença, apesar de ser a casa dos meus pais e de certa forma eu pertencer 

aqui, nada aqui foi construído por mim, me faltam referencias e memorias, me falta muita 

identificação.” 

“Falta adaptar para as necessidade de locomoção de minha vó.” 

Já sobre as respostas da pergunta “O que te completa, te satisfaz ou te realiza nele?”, 

obteve 179 respostas. Segue abaixo, algumas das selecionadas: 

“Meu quarto espaçoso e não me faltar nada pra sobrevivência.” 

“Poder ter minha privacidade.” 

“O conforto e a segurança do meu espaço físico.” 

“Muitas plantas, muitos passarinhos.” 

“Me balançar e sentir o ventinho na cara. Calmaria.” 

“Espaço, conforto e segurança.” 

“Colocar meus quadros e desenhos na parede e a companhia dos meus gatos.” 

“O espaço de circulação, a localização, o conforto e comodidade de como é organizado e 

pensado.” 

“Tudo.” 

“O tamanho e a história.” 

“O cheiro, a iluminação e por não ser quente.” 
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“O que me completa são minhas filhas.” 

“A praia próximo e a tranquilidade.” 

“Baixo custo, variedades de comercio, e ao mesmo tempo mto residencial.” 

“Estar em um lugar que eu me sinto segura e tem tudo que eu preciso.” 

“Meu lugar de “liberdade” é meu quarto, minha porta fechada, meu mundo, onde exponho o 

que dói, comemoro minhas alegrias e posso falar que eu amo a mulher que eu amo sem medo 

de julgamentos.” 

“Fazer arte.” 

“Nada físico, mas sim, o amor que encontro todos os dias junto à minha família.” 

“O fato de poder realizar minhas atividades acadêmicas, diferente de muitos pelo país; estar 

em família e poder ficar em casa.” 

“Ver o pôr-do-sol na varanda.” 

“O espaço de circulação, a localização, o conforto e comodidade de como é organizado e 

pensado.” 

“O aspecto familiar que os móveis trazem.” 

“A liberdade que eu tenho de ficar só, de ter meu espaço na medida do possível, acesso a 

alimento.” 

“Minha família.” 

“A luz, pois estar em lugar iluminado me dá energia e vigor, além de me deixar muito bem.” 

‘Meus livros, séries, músicas.” 

“Na minha casa tenho acesso a tudo que preciso durante esse tempo. Materiais de estudo, 

iluminação e ventilação artificiais quando as naturais não são suficientes, internet, energia 

elétrica, meios que me possibilitem de me comunicar com o mundo da maneira que é possível, 

conforto dos móveis, até a cor das paredes me satisfaz.” 

“O modo como meu quarto reflete quem eu sou e me sinto confortável.” 



56 
 

“A sensação de ter um teto sob minha cabeça e a gratidão por isso. Podia ser pior.” 

“Só em ter um lar já é um bom motivo para estar satisfeita.” 

“É o meu canto secreto, onde eu posso ser eu mesma, onde me sinto bem pra vestir o que quero, 

dançar como quero, fazer o que eu quero, que ninguém vai me julgar, onde eu me sinto segura 

e livre!” 

“É meu, conseguido com muito esforço.” 

“Sensação de segurança, pois sou profissional da saúde, continuo trabalhando e em meu local 

de trabalho tenho probabilidade de contaminação apesar do uso de EPI.” 

Devido a essas reflexões, é importante ser colocado que, muitas vezes, o que falta para 

uma mulher, é o que completa a outra ou vice-versa e que junto do direito desses corpos de 

possuírem um lugar com sua identidade e que te acolha, deve existir o direito básico de possuir 

uma moradia, fato que para muitos e muitas não ocorre, especialmente, no país onde moramos. 

Por fim, gostaria de agradecer imensamente a cada mulher que se dispôs a responder 

esse questionário, foi de grande valia e bastante enriquecedor, tanto para o trabalho, quanto para 

mim como pessoa e futura profissional da área. Gostaria também, de esclarecer sobre a seleção 

das narrativas que compôs o trabalho escrito. Pois, como as respostas subjetivas foram em 

grande quantidade e não havia a possibilidade de colocar todas, selecionei de forma que as 

narrativas fossem variadas e que contemplassem, ao máximo, todas as existentes no 

questionário. 

E como dito no início desse tópico, ao final do questionário foi solicitado o download 

opcional para que as participantes mostrassem suas artes, de diversas linguagens, desenvolvidas 

no período de isolamento social, agregando assim, à curadoria de artes desse trabalho. A 

curadoria, por sua vez, também possuiu uma seleção para ser desenvolvida, e ela, junto com 

suas justificativas encontram-se no tópico posterior a esse. De qualquer forma, gostaria de 

registrar aqui, mais uma vez, o meu muito obrigada. 
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4.3 CURADORIA DE ARTES 

 

A curadoria de artes desenvolvida nesse trabalho, tem como objetivo dar visibilidade 

a diferentes tipos de artes feitas por mulheres e ressignificar, através da produção artística, os 

momentos difíceis vindos com o isolamento social. Portanto, as artes apresentadas são 

referentes a esse período. Além disso, a curadoria também serviu como estudo de caso para a 

intervenção artística proposta no fim da pesquisa. 

A elaboração desse compilado artístico ocorreu de duas formas: através da seleção de 

artes enviadas por meio do questionário e de pesquisas em redes sociais. Sendo assim, o critério 

para a seleção das artes do questionário não possuiu um caráter de gosto pessoal, mas que se 

ligasse, de algum modo, ao tema e que remetesse ao espaço, corpo da mulher ou isolamento 

social. Já o critério por meio das pesquisas em redes sociais se deu da mesma forma, contudo, 

com um foco maior para a linguagem audiovisual.  

Primeiramente, serão colocadas as artes selecionadas por meio do questionário, com 

uma visão pessoal sobre a ligação de cada uma ao tema. E, posteriormente, as escolhidas através 

das pesquisas em redes sociais. Elas serão organizadas em grupos para facilitar a análise que, 

não possui o caráter avaliativo, pois, além de não concordar com esse ato, sem o consentimento 

das artistas, não é o intuito da curadoria. 

Figura 19 – Colagem por Linda 

 

Fonte: Google Forms elaborado pela autora, 2020 
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Figura 20 – Bordado por Gabrielle 

 

Fonte: Google Forms elaborado pela autora, 2020 

Acredito que a colagem (figura 19) e o bordado (figura 20), um com diversas imagens 

e o outro de forma escrita, representam bem o momento atual de isolamento social junto com 

os sentimentos confusos e as incertezas sobre o futuro, por conta da pandemia. 

Figura 21 – Desenho por Mariana Fonseca 

 

Fonte: Google Forms elaborado pela autora, 2020 
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Figura 22 – Fotografia por Colette 

 

Fonte: Google Forms elaborado pela autora, 2020 

Para muitos e muitas, o céu traz uma sensação de paz e liberdade. Na grande maioria 

dos casos, essas sensações se tornam mais corriqueiras durante o período em que estamos 

passando. Na minha visão isso foi passado acima, tanto no desenho (figura 21), como também 

na fotografia (figura 22). Pois, traduzir isso em forma de arte e fotografia, passa a afirmação do 

valor que esses momentos e elementos naturais possuem. 

Figura 23 – Desenho por Gabriela Carneiro 

 

Fonte: Google Forms elaborado pela autora, 2020 
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Figura 24 – Desenho por Giovanna 

 

Fonte: Google Forms elaborado pela autora, 2020 

Creio que passar mais tempo em um determinado ambiente pode influenciar, 

significativamente, em nosso pensar, despertando nossa imaginação e memória. Com isso, 

consegui visualizar esses aspectos tanto no primeiro desenho acima (figura 23), com a cabeça 

ou mente possuindo um caminho infindável, como também no segundo desenho (figura 24), 

com um rosto com duas perspectivas e que em sua mente nascem ideias, representadas por 

flores e quebra-cabeças. 

Figura 25 – Autorretrato por Leticia 

 

Fonte: Google Forms elaborado pela autora, 2020 
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Figura 26 – Autorretrato por Manuela Soares 

 

Fonte: Google Forms elaborado pela autora, 2020 

O olhar para si, vem em forma de autorretrato na curadoria. Se retratar, seja apenas o 

corpo (figura 25) ou com o foco maior em seu rosto (figura 26), se torna arte. O auto olhar e o 

“voltar para dentro”, podem também ser formas de autocuidado que, é tão importante e 

necessário, principalmente, em tempos que exigem mais de nossos corpos. 

Figura 27 – Arte digital por Anu 

 

Fonte: Google Forms elaborado pela autora, 2020 
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Figura 28 – Arte digital por Tainha 

 

Fonte: Google Forms elaborado pela autora, 2020 

A partir da minha visão, a primeira arte digital acima (figura 27) faz uma relação direta 

com os dias que parecem ser infinitos em meio a um isolamento social e que nos permite 

desvendar o infinito que somos nós mesmas. Já a segunda arte digital (figura 28), com diversos 

“rostinhos” de mulheres, me remete a diversidade e pluralidade que é o ser mulher. 

Figura 29 – Desenho por Milena 

 

Fonte: Google Forms elaborado pela autora, 2020 
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É natural do ser humano, buscar por válvulas de escape para aliviar sentimentos e 

sensações negativas, principalmente em situações que os despertem com mais frequência. A 

partir dessa questão, consegui fazer uma relação com o desenho acima (figura 29), que 

representou o assunto através de uma figura feminina. Para algumas mulheres, escrever é uma 

das válvulas de escape, principalmente no momento atual de isolamento. Com isso, para 

finalizar as artes provenientes do questionário, trago abaixo o conto de Luísa Déda, 

demonstrando como os sentimentos podem estar diretamente ligados ao espaço: 

“quarto de hotel, edward hopper. é sempre um quarto. e uma folha de 

papel em branco. não, um documento do word em branco. e eu lutando contra as 

letras que insistem em ficar maiúsculas no começo das frases. o word não respeita 

a minha estética. um mês de quarentena. for no one, versão de caê (lógico!), toca 

bem baixinho. hoje eu tô bem triste. é que aconteceram umas coisas aí e eu não sei 

muito bem lidar com decepções e perdas. tudo que acontece nessa quarentena fica 

mais intenso, mais dolorido. nesses tempos em que o mais próximo de um abraço 

que temos é a nossa cama, eis a grande ironia da garota privilegiada e triste: a 

minha cama é ortopédica, nada convidativa, tão dura quanto esse mundão – ela 

não me abraça, ela me expele. não me sinto confortável em nenhum canto desse 

apartamento. tudo exige um grande esforço. inclusive essa luta pro word aceitar 

minha estética. ainda tá tocando caetano, tu me acostumbraste - eu falei que eu 

não tava legal! pra completar a cena, está chovendo. mas disso eu gosto. eu pensei 

que os dias seriam iguais, mas essa semana cada dia trouxe uma surpresa ruim 

diferente. o meu lado egocêntrico diz: o universo está contra você. o meu lado 

realista e carregado de consciência social rebate: isso é a vida adulta, olhe nos 

olhos dos seus privilégios. e aí eu fico mais triste pq tudo que me machuca é tão 

pequeno frente ao que a gente está vivendo! 30 dias de isolamento. ainda 

permaneço mais sã do que gostaria. eu só queria dormir uma noite tranquila. e 

continuo querendo aquele abraço.” (DÉDA, 2020) 

Figura 30 – Perspectiva de Ana Beatriz Nunes 

 

Fonte: Print do Instagram de @abeanunes, 2020 
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A partir das pesquisas em redes sociais, especialmente, por meio do Instagram, foram 

escolhidos uma imagem e três vídeos para compor a segunda parte da curadoria. A imagem 

(figura 30) da bailarina Ana Beatriz Nunes, exibe de forma inusitada a interação do seu corpo 

com o lugar, utilizando mobiliários da casa para criar esse cenário ilusório e demonstrando que 

o ver e pensar pode ser apenas uma questão de perspectiva, o que levou à transformação de um 

simples ato do cotidiano em arte. 

Figura 31 – Frame 1 vídeo com Ingrid Silva 

 

Fonte: Print do Instagram de @ingridsilva, 2020 

Figura 32 – Frame 2 vídeo com Ingrid Silva 

 

Fonte: Print do Instagram de @ingridsilva, 2020 

Em seguida, trago frames (figuras 31 e 32) do vídeo5 com a bailarina Ingrid Silva que 

dança trechos da coreografia conhecida como “A Morte do Cisne”. Assim, Ingrid, com sua 

graciosidade, apresenta seus movimentos do ballet clássico à uma nova plateia que é a virtual 

                                                           
5 Disponível em: https://www.instagram.com/p/CAQLT1PnF59/ 

https://www.instagram.com/p/CAQLT1PnF59/
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e em sua sala como um novo palco. Apesar de no momento haver limitações impostas pelo 

espaço e que antes não faziam parte dos habituais palcos, o piso de madeira traz uma 

familiaridade e uma possibilidade de realizar seus movimentos na sapatilha de ponta, com um 

certo conforto e segurança. Além disso, esse vídeo, é parte de um projeto idealizado pela 

primeira bailarina do American Ballet Theatre, chamada Misty Copeland, que surgiu com o 

intuito de levantar fundos para auxiliar bailarinos e companhias de dança que estão em situações 

difíceis, em meio à pandemia. 

Figura 33 – Frame 1 vídeo com Laryssa Teles 

 

Fonte: Print do Instagram de @teleslaala, 2020 

Figura 34 – Frame 2 vídeo com Laryssa Teles 

 

Fonte: Print do Instagram de @teleslaala, 2020 

O vídeo6 (figuras 33 e 34) feito pela filmmaker Malena Altamirano e com a 

participação da bailarina e pole dancer Laryssa Teles, chama a atenção para a estética do 

                                                           
6 Disponível em: https://www.instagram.com/p/CAGKlaRFlXW/ 

https://www.instagram.com/p/CAGKlaRFlXW/
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cômodo que, invadido pela luz da janela, tem suas cores, formas, plantas e a banheira 

desativada, segundo Laryssa, em destaque. Dessa forma, nos diferentes ângulos que compõem 

o vídeo, cada canto com sua beleza são exaltados e se tornam, completamente, habitáveis pelos 

movimentos da bailarina. Ela, por sua vez, com a expressão de seus sentimentos através da 

dança, demonstra a relação do corpo com o espaço como uma poesia.  

Figura 35 – Frame 1 vídeo com Companhia Deborah Colker  

 

Fonte: Print do Instagram de @ciadeborahcolker, 2020 

Figura 36 – Frame 2 vídeo com Companhia Deborah Colker  

 

Fonte: Print do Instagram de @ciadeborahcolker, 2020 

Para a finalização da curadoria, trago o vídeo7 (figuras 35 e 36) chamado 

“BEETHOVEN”, dirigido por Deborah Colker, diretora e coreógrafa da Companhia Deborah 

Colker. Ao som de Beethoven, o vídeo mostra a direção de Deborah como uma maestra de uma 

orquestra que são seus bailarinos da companhia. Como estão todos em suas casas, cada um 

apresenta sua coreografia de diferentes formas, pois, apesar de serem movimentos diferentes, 

                                                           
7 Disponível em: https://www.instagram.com/p/CAyT8ZfnYRC/ 

https://www.instagram.com/p/CAyT8ZfnYRC/
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eles são influenciados pela individualidade dos espaços. Assim, ao decorrer do vídeo, percebe-

se a coreografia como uma linha contínua, por conta das ligações que são feitas pelos bailarinos 

através de um movimento em comum. 

Os espaços colocados por essa segunda parte da curadoria são, em sua maioria, 

habitações que tiveram seus lugares vistos e experienciados de modo diferente do que se é 

habituado. Muitas vezes, a correria do cotidiano impede o posicionamento do nosso corpo para 

adquirir maior percepção e vivências de cada canto que compõe o nosso lugar. Com isso, a 

partir dessas obras foi possível notar que a relação do corpo com o espaço não se dá de forma 

imposta ou apenas funcional, mas, principalmente, sensível. 

Enfim, desenvolver a curadoria, para mim, foi um afago em meio às angústias no 

decorrer do trabalho. Segundo Tuan (1983), “A arte e a arquitetura buscam visibilidade. São 

tentativas de dar forma sensível aos estados de espírito, sentimentos e ritmos à vida diária.” (p. 

184). Por isso, acredito que a arte é capaz sim de ressignificar e aliviar as consequências de 

tempos difíceis. Dessa forma, a curadoria que também são estudos de caso, impulsionou para 

ser posta em prática a intervenção artística presente no próximo capítulo. 
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5 INTERVENÇÃO ARTÍSTICA 

 

Como produto final para esse TFG, desenvolveu-se uma intervenção artística por meio 

do vídeo-dança8 chamado “Mulher, Corpo e Lugar”. Ele, por sua vez, foi idealizado pela autora 

desse trabalho, contudo, só foi possível de ser concretizado com a direção e edição da cineasta 

Julia Duarte e com a participação das bailarinas: Anna Lyris, Victória Leite, Victória Amado, 

Larissa Oliveira, Gabriela Costa e Nathalia Hernandes. Dessa forma, toda a elaboração do 

trabalho foi feito apenas por mulheres que, de forma individual, deixaram registradas suas 

identidades e personalidades através da arte. 

O vídeo se passa nas habitações de cada uma das 6 bailarinas e tem como cenários os 

cômodos que cada uma se encontram, sendo eles: salas, quartos, varanda e cozinha. Através 

deles, surgem a interação corpo e espaço, apresentado pela linguagem artística da dança 

contemporânea. Assim, considerando a dança também como forma de expressão dos 

sentimentos e influenciados pela situação atual de isolamento social, cada bailarina demonstrou 

como se sente em relação ao seu lugar (figuras 37 e 38). Para agregar às ideias trazidas pelo 

tema sobre a pluralidade no ser mulher, corpo, espaço e sua busca por visibilidade, a trilha 

sonora foi composta pela música “Gota”, na sua versão instrumental da banda Liniker e Os 

Caramelows, que teve como compositora Liniker, a vocalista da banda, mulher transgênera e 

negra. 

Figura 37 – Frame 1 da intervenção “Mulher, Corpo e Lugar”, performance de Anna Lyris 

 

Fonte: Vimeo, 2020 

                                                           
8 Disponível em: https://vimeo.com/433000568  

https://vimeo.com/433000568
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Figura 38 – Frame 2 da intervenção “Mulher, Corpo e Lugar”, performance de Gabriela Costa 

 

Fonte: Vimeo, 2020 

O motivo pelo qual essa intervenção foi desenvolvida está ligada com a justificativa 

do trabalho de buscar por mais humanidade, sensibilidade, identificação e inclusão na 

arquitetura, que se dá a partir da análise corporal e do entendimento do corpo como diverso, 

tanto no seu físico e nas suas necessidades, quanto no seu sentir e perceber o espaço. Dessa 

forma, voltando o foco para o corpo da mulher, o vídeo procura apresentar essas questões de 

como o corpo e suas emoções são influenciados não só pelas relações pessoais e dimensão 

temporal, mas também pela arquitetura dos lugares que ocupam. (figura 39) 

                Figura 39 – Frame 3 da intervenção “Mulher, Corpo e Lugar”, performance de Victória Amado 

 

Fonte: Vimeo, 2020 
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Figura 40 – Frame 4 da intervenção “Mulher, Corpo e Lugar”, performance de Larissa Oliveira 

 

Fonte: Vimeo, 2020 

A elaboração da intervenção iniciou com o levantamento das discussões sobre o tema, 

junto com a cineasta Julia, e de como ele poderia se unir com a dança (figuras 40 e 41), arte que 

faz parte do meu ser e que desejava que fosse presente no vídeo. Logo, unindo isso à ideia de 

compreender como diversas mulheres se sentem em relação ao seus lugares, as cinco bailarinas 

foram convidadas para fazer parte dessa experiência. A partir disso, foram criados um roteiro e 

um grupo de Whatsapp para que ocorresse uma interação e uma facilitação no compreender das 

ideias que compuseram o vídeo. Dessa forma, definiu-se turnos e cômodos de modo que 

houvesse uma variedade de cenários e horários, afim de demonstrar as vivências nas habitações 

durante um dia completo no isolamento social. Com isso, definidos os cômodos e turnos, cada 

uma gravou 3 vídeos dançando de planos diferentes, contendo a duração de 1 minuto cada um 

e que, posteriormente, foram enviados para o processo de edição de Julia. 

Figura 41 – Frame 5 da intervenção “Mulher, Corpo e Lugar”, performance de Victória Leite 

 

Fonte: Vimeo, 2020 
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         Figura 42 – Frame 6 da intervenção “Mulher, Corpo e Lugar”, performance de Nathalia Hernandes 

 

Fonte: Vimeo, 2020 

 Por conta das dificuldades impostas pela pandemia, a intervenção foi produzida de 

acordo com as possibilidades ditadas no tempo atual. Contudo, o resultado representou bem o 

que desejava ser passado sobre a temática, especialmente, durante esse período de isolamento 

social. Em vista disso, foi feita uma correlação, ao final do vídeo, colocando dois dados obtidos 

através do questionário virtual, sobre as consequências do isolamento e também sobre a 

identificação e pertencimento para com o lugar. 

Enfim, acredito que através da arte e de um novo olhar sobre a relação do corpo com 

o lugar, é possível adquirir maior qualidade e humanização para intervenções e projetos 

arquitetônicos, o que não está ligado ao seu valor monetário, mas sim, ao seu valor sentimental 

e o quanto esses lugares têm a capacidade de incluir e abrigar diferentes corpos, especialmente, 

o da mulher, adquirindo boas memórias, identificação, bem estar e qualidade de vida. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da decisão de desenvolver o TFG abrangendo o tema corpo e espaço, algumas 

ideias e caminhos começaram a surgir para dar início à sua elaboração. Uma delas seria fazer 

estudos bibliográficos e em campo sobre o espaço urbano de Aracaju, com o olhar para 

movimentação dos corpos e fazendo um recorte para o da mulher. Contudo, junto com a 

pandemia e o isolamento social, vieram as restrições e cuidados no espaço para com a saúde do 

corpo, modificando os caminhos antes traçados para o trabalho. Com isso, novas possibilidades 

se originaram, ainda com a temática sobre o corpo feminino e o espaço, englobando o espaço 

urbano, todavia, aprofundando mais sua análise na relação do lugar que estamos vivenciando 

nesse período de isolamento, o que foi extremamente agregador e resultou no trabalho 

apresentado. 

As problemáticas do assunto que serviram como guia para o desenvolver do trabalho, 

foram levantadas não só através das pesquisas bibliográficas, mas também através de toda 

bagagem trazida pelas disciplinas do curso de Arquitetura e Urbanismo, especialmente, as de 

projeto. Dessa forma, fizeram-se presentes as questões que permeiam de projetos residenciais 

às habitações de interesse social e que se fundamentaram por meio das pesquisas virtuais. 

Algumas dificuldades foram encontradas para a fundamentação teórica, pois, por conta 

da pandemia e dos prazos, não foi possível adquirir livros físicos que abordassem à temática, 

todavia, os arquivos em formato pdf disponibilizados em sites e pela orientadora Colette, 

auxiliaram e nortearam o desenvolver do trabalho. Além disso, apesar do querer inicial tenha 

sido que as entrevistas ocorressem de forma presencial, através também do contato e 

observação, a realização do questionário virtual trouxe resultados que agregaram, imensamente, 

ao trabalho. 

Através da pesquisa, foi possível concluir que o espaço ganha significado a partir do 

momento que vivenciamos e o dotamos valor, surgindo assim, o lugar com suas características 

de intimidade e segurança. O geógrafo Yu-Fi Tuan, com sua obra “Espaço e Lugar”, norteou 

essas definições, facilitando a compreensão do assunto e auxiliando na ligação com ações e 

sentimentos intrínsecos ao corpo em sua relação com o espaço, que são: movimento, pausa, 

liberdade e segurança. 
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A partir do entendimento e das diferenças entre espaço e lugar, o trabalho voltou o 

olhar para o lugar e o corpo da mulher, afim de analisar ambos separadamente e também de 

forma conjunta. Assim, foi possível compreender o corpo para além de um padrão e a 

arquitetura para além de sua funcionalidade, reconhecendo a diversidade e sensibilidade que 

compõem o corpo, e também as interferências que ele e o espaço sofrem, principalmente, por 

questões sociais e da cultura capitalista ocidental. Acredito que, tendo em vista essa 

compreensão e reconhecimento é que podemos galgar, enfim, de uma arquitetura mais justa. 

Também foi possível, por meio do estudo, notar as influências para com o corpo da 

mulher, no momento de isolamento social, tanto de suas relações pessoais, como também do 

espaço. Essas influências, muitas vezes, ocorrem de forma violenta, indesejada e 

desconfortável, seja pelo aumento dos casos de violência doméstica levantados, como também 

pelos lugares que não abrigam e acolhem. Sobre essa última questão, o questionário esclareceu 

sobre a relação das mulheres participantes com os seus lugares, levantando dados e 

preocupações de forma quantitativa, contribuindo para um olhar mais humano no projetar 

arquitetônico. 

Ao fim do trabalho a linguagem artística foi apresentada como forma de intervenção, 

trazendo outra forma de perceber a relação do corpo da mulher com o lugar. Assim, através de 

uma leitura e expressão híbridas de dança, audiovisual e arquitetura, se ressalta o recorte de 

gênero feito pelo trabalho que, não diz sobre a emergência de uma arquitetura voltada 

especificamente para a mulher, mas sim, a atenção que deve existir sobre a necessidade de 

projetar espaços, com a preocupação em diferentes corpos existentes e que carregam 

necessidades individuais, nos levando não mais para a busca, mas sim para o encontro da 

humanização na arquitetura. 
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APÊNDICE A - Questionário Virtual 
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