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RESUMO
Partindo do pressuposto que homens e mulheres possuem necessidades diferentes no
espaço urbano e suportam as ocorrências nesse ambiente também de maneiras distintas, este
Trabalho Final de Graduação pretendeu refletir sobre o corpo feminino que, como sujeito,
ocupa os espaços públicos, mas também busca conquistar lugar de fala na cidade. Este Trabalho
Final de Graduação traz a possibilidade de expandir a temática da experiência urbana, levando
em conta a diversidade de condições humanas presentes no espaço público, como em todos os
espaços da vida em sociedade. Neste intuito, a pesquisa e revisão bibliográfica foram realizadas
através de uma ponte construída com a disciplina Cultura, Paisagem e Cidade, do curso de
Arquitetura e Urbanismo, que propõe uma aproximação sensível com a cidade, através de
errâncias exploratórias. Nesta exposição, acaba-se por provocar a vivência das relações sociais
estabelecidas no espaço urbano, que neste semestre buscou sensibilizar os discentes quanto à
diversidade, especialmente de gênero e raça. A revisão bibliográfica, juntamente com a
experiência na disciplina, trouxeram a possibilidade de perceber a vivência do corpo feminino
na cidade, levando ao aprofundamento de algumas questões que acabaram por nortear este TFG:
Por que estudar a história das mulheres a partir da constituição de seus corpos? Que elementos
acerca da história das mulheres, o corpo feminino, visto através das lentes da cidade, pode
revelar? Há algo de específico acerca da constituição do corpo feminino que tem a ver com sua
vivência da cidade?

Palavras-chave: mulher, espaço urbano, experiência urbana

ABSTRACT

Based on the assumption that men and women have different needs in urban space and they
support occurrences in this environment also in different ways, this Final Undergraduate Project
intended to reflect on the female body, which as a subject occupies the public spaces, but also
seeks to conquer speech space in the city. This Final Project brings the possibility of expanding
the thematic of the urban experience, taking into account the diversity of human conditions
present in the public space, as in all spaces of life in society. In this sense, research and
bibliographical revision were constructed through the bond with the course Culture, Landscape
and City of the Architecture and Urbanism program, which proposes a sensible approach to the
city through exploratory wanderings. In this showcase, it ends up provoking the experience of
social relations established in urban space, which this semester sought to sensitize the students
about diversity, especially gender and race. The bibliographical revision together with the
experience in the course brought the possibility of perceiving the experience of the female body
in the city, leading to the deepening of some matters which ended up guiding this Final Project:
Why studying the history of women from the constitution of their bodies? What elements about
the history of women, the female body, seen through the city lens can reveal? Is there anything
specific about the construction of the female body that has to do with their experience in the
city?

Key words: woman, urban space, urban experience

8

LISTAS

LISTA DE FIGURAS

Figura 1- Pesquisa Por ser menina no Brasil .............................................................. 25
Figura 2 - Por ser menina no Brasil ............................................................................ 25
Figura 3- Jornada dupla de trabalho da mulher .......................................................... 27
Figura 4 - Assédio Sexual na rua................................................................................ 30
Figura 5 – Onde você já recebeu cantadas? ............................................................... 31
Figura 6 - Resultados da pesquisa .............................................................................. 32
Figura 7 – Homens olhando mulher na rua ................................................................ 33
Figura 8 - Como funciona a interseccionalidade ........................................................ 40
Figura 9 - Marcha Mundial das Mulheres .................................................................. 45
Figura 10 - A luta LGBT na marcha das vadias ......................................................... 47
Figura 11 - Aborto e a Marcha das Vadias ................................................................. 48
Figura 12 - Campanha “Feminista, por que? .............................................................. 48
Figura 13 - Grito dos excluídos MTST Sergipe ......................................................... 50
Figura 14 - Pôster do documentário "Chega de Fiu Fiu" ....................................... 55
Figura 15 – Exibição do documentário Chega de fiu-fiu ........................................... 57
Figura 16 - Debate do documentário Chega de Fiu Fiu ............................................. 57
Figura 17 - Pôster do filme As Sufragistas .................................................................. 58
Figura 18 - Segunda Sessão Cinearq Club ................................................................. 60
Figura 19 - Que horas ela volta? ................................................................................ 61
Figura 20- Breve perfil das respondentes ................................................................... 64
Figura 21 - Percursos diários ...................................................................................... 67
Figura 22 - Painéis produzidos pelos alunos .............................................................. 70
Figura 23 – Painel Síntese nº 19 ................................................................................. 72
Figura 24 – Painel nº18 .............................................................................................. 73
Figura 25 – Painel nº17 .............................................................................................. 74
Figura 26- Painel trajetória de luta e conquista de direitos ........................................ 74
Figura 27 - Percepção da cidade................................................................................. 75
Figura 28 - Arte da Campanha "Chega de Fiu Fiu" ................................................... 80

9

LISTA DE TABELAS

Tabela 1- Proporção de pessoas com 16 anos ou mais que cuidavam dos afazeres
domésticos ................................................................................................................................ 24
Tabela 2 - Diferenças da variável medo entre homens e mulheres ............................ 29

10

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 11

2 A FIGURA FEMININA NO ÂMBITO PÚBLICO .......................................................... 15
2.1 SOMOS TODAS TRABALHADORAS ......................................................................... 22
2.2 A VIVÊNCIA FRAGILIZADA DO ESPAÇO PÚBLICO ........................................... 27

3 GÊNERO, UMA CATEGORIA DE INTERSESSÕES ................................................. 37
3.1 MINORIAS, EMPODERAMENTO E FEMINISMO .................................................. 39
3.2 O LUGAR DAS MULHERES NA CIDADE ................................................................. 43

4 UM OLHAR SENSÍVEL AO CORPO FEMININO: PLANEJANDO AS ATIVIDADES
.................................................................................................................................................. 52
4.2 COMPARTILHANDO VIVÊNCIAS E PERCEPÇÕES ............................................. 62

5 COSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................. 77

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................. 81
APÊNDICE A ......................................................................................................................... 84

11

1 INTRODUÇÃO

Este Trabalho Final de Graduação do curso de Arquitetura e Urbanismo buscou refletir
sobre as relações entre a mulher, corpo feminino e o espaço urbano e como a sua construção
define e condiciona sua vivência na cidade.
Como colocam Milena Magliano e Maria Isabel Costa Menezes Rocha (2016) em
Mulheres na rua: apontamentos sobre a dimensão política do corpo feminino no espaço público,
ao caminharmos na rua, um discurso que significa (tem significado) é construído no e com o
contexto urbano. A apreensão sensível do espaço se compõe e se transforma pelos diversos
estímulos capazes de atualizar as subjetividades experienciadas. Ainda segundo as autoras, a
partir de suas observações, aparentemente a mulher, “apenas por estar em um espaço público
urbano, já se coloca numa situação de ser observada pelos olhos da rua” (2016, p. 63).
Ao examinar a experiência moderna de espaço público, observa-se a separação dos
domínios público e privado do ponto de vista dos sexos, constatação que pode ser explicada
historicamente, já que a mulher sempre foi designada a papéis inerentes ao espaço privado. A
elas, sempre coube tarefas relacionadas ao cuidado da casa, alimentação, reprodução e cuidado
dos filhos, enquanto o homem se dedicava à esfera pública, posto que produzia e alimentava o
sistema capitalista, resultando numa relação público x privado.
Este TFG parte do pressuposto de que a produção das cidades não se dá de forma
igualitária, ela segue sendo construída em um modelo patriarcal, entendido como o não
reconhecimento da figura feminina no espaço público, no qual ela é vista como estrangeira, um
corpo que não deveria ocupar aquele espaço, assim, não tem suas necessidades atendidas pelo
âmbito público e encontra uma série de adversidades para continuar ocupando a cidade.
À luz da sociologia, a noção de patriarcado pode ser entendida como uma organização
social primitiva onde a autoridade é exercida por um homem, poder que se estende aos parentes
de uma mesma linhagem. Em outras palavras, um patriarcado é um sistema em que os homens
dominam as mulheres. Os homens exercem uma opressão sobre as pessoas do sexo feminino,
apropriando-se por meios pacíficos ou violentos da sua força produtiva e de reprodução
(MILLET, 1960).
Dado que teoricamente não existe este tipo de organização na sociedade ocidental
moderna, a noção de patriarcado é utilizada para criticar e condenar semelhantes práticas ou
políticas de aspecto machista. A divisão sexual no trabalho, com as mulheres a cargo do
trabalho não remunerado, como as tarefas domésticas, ou dos empregos mal pagos, a falta de
independência econômica, quando são os homens que geram o dinheiro, a violência doméstica
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e o assédio sexual são questões relacionadas, de alguma forma, com o patriarcado que ainda se
mantém.
Ao ocuparem os espaços públicos da cidade, as mulheres, principalmente as que
circulam a pé ou fazem uso do transporte público, são tomadas por um crescente sentimento de
vulnerabilidade; há o medo constante que a violência sofrida não leve apenas seus pertences,
mas também as violem moral e sexualmente.
Como se vê, a cidade atual ainda carrega as consequências desse pensamento,
materializado na fragilizada ocupação dos espaços públicos pelas mulheres, que também
buscam conquistar seu lugar de fala na cidade. Assim, a partir da minha vivência na cidade,
como mulher feminista e militante, este tema foi escolhido, fruto de um desejo particular de
poder contribuir para essa discussão, pois a cidade é palco desses fatos, palco de luta e segue
sendo modificada, utilizada e corporificada ante um contexto estarrecedor.
Ao estudar a história das mulheres a partir da constituição de seus corpos, investigase quais elementos dessa história o corpo feminino pode revelar. Ademais, busca-se
compreender se há algo específico acerca da constituição do corpo feminino que tem a ver com
sua vivência da cidade.
Nesta intenção, a fundamentação teórica foi extremamente necessária para o
desenvolvimento deste trabalho, consistindo em uma revisão bibliográfica interdisciplinar, com
a finalidade de ir além do campo das ideias da Arquitetura e do Urbanismo. Dentre os autores
estudados, Marcia Tiburi, em Feminismo Para Todas, Todes e Todos, nos convida a repensar
as estruturas da nossa sociedade e reconhecer o movimento feminista, que vai além de
modismos e discursos prontos. Com uma abordagem didática e acessível, sua discussão tornouse indispensável para a compreensão da luta histórica das mulheres e a desconstrução das
injustiças do patriarcado, sistema profundamente enraizado na história e na nossa cultura.
Djamila Ribeiro, em O que é Lugar de Fala?, termo que nasceu do feminismo e tem
sido amplamente discutido na atualidade, questiona quem tem direito a voz numa sociedade
que tem como norma o padrão branquitude, masculinidade e heterossexualidade. A autora parte
de obras de feministas negras, como Patrícia Hill Colins e Ângela Davis, e explica
didaticamente o que é o conceito e a importância das mulheres negras fazerem um uso criativo
do lugar de marginalidade que ocupam na sociedade.
Em O que é Empoderamento? a arquiteta e urbanista Joice Berth explica a teoria, o
conceito e as práticas de Empoderamento, instrumento de luta por emancipação e erradicação
das desigualdades, que perpassa diversos campos das nossas vidas.
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Reforçando a fundamentação teórica, utilizou-se também como metodologia de
pesquisa as atividades propostas dentro da disciplina Cultura, Paisagem e Cidade, do curso de
Arquitetura e Urbanismo desta Universidade. Destacam-se o CinearqClub, circuito de exibição
de filmes e documentários relacionados ao conteúdo abordado neste TFG, e as vivências
urbanas através da prática das errâncias.
Segundo Paola Berenstein Jacques (2015), em Experiências metodológicas para
compreensão da cidade contemporânea, a prática da errâncias pode ser um instrumento da
experiência de alteridade da cidade, uma ferramenta subjetiva e singular. Para autora, “a
errâncias urbana é uma apologia da experiência da cidade, que pode ser praticada por qualquer
um, mas que o errante pratica de forma voluntária. O errante, então, é aquele que busca um
estado de corpo errante, que experimenta a cidade através das errâncias, que se preocupa mais
com as práticas, ações e percursos, do que com as representações, planificações ou projeções”
(2015, p.79).
Com relação à estrutura do trabalho, além desta introdução, foram estruturadas 4
seções para melhor compreensão e abordagem do tema proposto. A seção 2, intitulada A figura
feminina no âmbito público, se encarrega do aporte teórico, trazendo um apanhado sobre a
mulher e a cidade e como esses ambientes são condicionados. Discorre sobre a relação entre o
corpo e a cidade, trabalhando a questão da diversidade de corpos habitantes e as impressões que
a experiências entre o ser e a cidade causam tanto no espaço quanto no indivíduo. Esta seção se
desdobra em dois subitens: o primeiro, Somos todas trabalhadoras, que trata das relações de
trabalho que foram precursoras para a inserção da mulher no espaço público, ao questionar as
relações público/privado e como ela intervém na condição feminina e reverbera no uso da
cidade; e o segundo, Uma vivência fragilizada do espaço público, que apresenta o contexto da
insegurança diária que é estar no espaço público, diante da hostilidade do ambiente urbano e da
opressão sofrida pelo corpo feminino na ausência do direito de ir e vir.
A seção 3, Gênero, uma categoria de interseções, considera a existência de outras
minorias oprimidas e, assim, introduz o feminismo como um movimento que possibilita o
rompimento das amarras impostas pelo patriarcado. Compreende-se que, para enfrentar as
desigualdades, é preciso englobar outras minorias que sofrem as opressões semelhantes aos de
gênero. Além disso, concebe as peculiaridades de todos os individuos como elemento essencial
na contrução da sociedade. Esta discussão se estende para o subitem Minorias, empoderamento
e feminismo, no qual são apresentadas as contribuições do movimento feminista e suas
vertentes, diante do papel fundamental assumido na construção de mulheres conscientes e que
trabalham como agente transformador da sua realidade. O subitem O lugar das mulheres na
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cidade vem apresentar suas ações concretas, enfim consciente da sua posição de desigualdade,
tornando a cidade, nesse aspecto, palco de resistências e possibilidades.
A seção 4, Um olhar sensível ao corpo feminino: planejando as atividades, tem o
objetivo de apresentar os resultados alcançados neste TFG. Esta seção é um convite a tornar-se
sensível a realidade feminina na cidade. A intenção aqui, é perceber o processo, a vivencia e a
experimentação através das múltiplas janelas abertas por cada indivíduo que aqui, contou suas
experiências. Através das reflexões de Paola Berenstein, compreende-se que algo acontece
entre o corpo e a cidade. São as vivências e ações que contam as apropriações feitas e estas, não
precisam necessariamente ser vistas mas sim, experimentadas.
Isso posto, o subitem Compartilhando vivências e percepções apresenta os frutos
dessas vivências, contados por quem vive, visto que apenas estes, podem fazê-lo. Neste
momento, espera-se do leitor que ele se permita adentrar nas narrativas e abandonar os
[pré]conceitos já estabelecidos, experimentando e vivenciando as partilhas que aqui foram
realizadas.
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2 A FIGURA FEMININA NO ÂMBITO PÚBLICO
É possível dizer que a cidade é construída pelo indivíduo que a ocupa, “o espaço não
existe ‘em si mesmo’. Ele é constantemente construído, por práticas e programas de ações, ou
pelos discursos e representações figurativas ou simbólicas. Ele é pensado, interpretado e
imaginado, ao mesmo tempo que é habitado, vivido ou imposto.”. (MONNET, 2013, p. 221)
A cidade, diante da sua heterogeneidade e infinitas possibilidades abriga fatores que
determinam a existência da vida coletiva. Como afirmam Pechman e Kuster (2010), “desde que
as cidades passaram a, como espaços urbanos, abrigar uma diversidade ímpar de personagens,
tipos e comportamentos, é sabido que um encontro qualquer na rua pode levar a múltiplos
desfechos”. Nesse contexto, Monnet (2013, p. 221) acrescenta que o “espaço é preparado para
conter objetos, relações sociais, símbolos. O espaço só tem significado em relação aos grupos
que o utilizam. Ele é sempre particularizado, orientado, modelado, construído, pela
coletividade”.
Sendo o espaço urbano um coletivo, é preciso explanar que este não é um espaço
democrático e acessível a todos, sendo também fruto de um contexto histórico que segrega os
indivíduos por gênero, classe social, etnia, orientação sexual, dentre outras características que
permitem a uns mais possibilidades do que a outros. Realidade que influenciará diretamente
nas diferentes formas de viver a cidade, pois a experiência de cada indivíduo estará
condicionada por esses fatores que são determinantes nas relações criadas entre o corpo e a
cidade. O entendimento que a esfera pública não é um espaço de e para todos é apresentado por
Monnet (2013, p. 220):
Uma seleção, feita de forma mais ou menos tácita, permite que certas pessoas ou
certos grupos se apropriem ou não de lugares públicos. O espaço público não é um
simples espaço livre, uma versão simples da continuidade ou extensão do espaço
privado ou da habitação, nem mesmo um espaço coletivo apropriável por vizinhos.
Sua vocação igualitária, seu princípio de acessibilidade, que em teoria o governa, está
longe de ser uma realidade na prática. Todo mundo não é admitido em um espaço da
mesma maneira. Alguns/mas podem desfrutar de mais liberdade que outros.

Ainda segundo o autor, o espaço é um produto social, ou seja, é reflexo dos indivíduos
e costumes que se modifica com o tempo. O espaço público, bem como as formas de a ele ter
acesso e participar, têm sido modulados a partir de um entendimento predominantemente
masculino. Nesse contexto, pretende-se aqui analisar, ainda que brevemente, a conquista do
espaço público feminino, destacando o mundo do trabalho e a luta constante pela emancipação
da mulher.
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Conforme Tadin et al (2015, p. 119) em Mulher, Trabalho e a Conquista do Espaço
Público: Reflexões sobre a Evolução Feminina no Brasil, “por meio de esquemas inconscientes
e pré-reflexivos, perpetuou-se a visão de que a mulher deveria estar restrita ao espaço privado
e subjugada à autoridade masculina. Isto perdurou por séculos”. Porém, os movimentos
feministas em diversos países e contextos, inclusive no Brasil, colocaram em xeque estas e
outras questões até então vistas como naturais.
Um dos temas que vem se consolidando cada vez mais no espaço acadêmico
certamente é o de gênero. Porém, ao falarmos de gênero estamos nos referindo exclusivamente
às mulheres? Certamente não.
Segundo os autores, o conceito de gênero foi formulado na década de 1970, pelo
movimento feminista norte-americano. Este conceito rejeita o determinismo biológico nas
relações entre os sexos, atribuindo-lhes um caráter social. Ou seja, entende que as relações entre
os sexos não se dão por um aspecto natural e puramente biológico, mas são construídos histórico
e socialmente. E exatamente por este motivo, tais relações são mutáveis (TADIN et al, 2015, p.
120).
Nesse contexto, os autores se apoiam na obra do filósofo Jean-Jacques Rousseau,
publicada em 1762, Emílio ou da Educação, para esclarecer como foram construídas essas
relações ao longo da história. A obra aborda temas políticos e filosóficos referentes à relação
do indivíduo com a sociedade, explicando como o indivíduo pode conservar sua bondade
natural e viver virtuosamente a realidade social. O livro é composto por cinco “livros”, os três
primeiros são dedicados à infância de Emílio, o quarto à sua adolescência e, por fim, o quinto
aborda a educação de Sofia, a mulher ideal e futura esposa de Emílio.
Nessa composição, o quinto livro se inicia com a visão clássica de que a mulher é
auxiliadora do homem que não pode ficar só, “enquanto Emílio (representando os homens) é a
representação do individualismo romântico e da liberdade em sociedade, a mulher é retratada
como uma criatura dependente, pois depende de sua família, seu marido e da sociedade, que a
todo momento a julga por sua aparência e ações”. (TADIN et al, 2015, p. 121)
Rousseau (2004) afirma que é da natureza feminina agradar o homem, visto que ela é
feita especialmente para isso, enquanto o homem, deve agradar-lhe; por sua vez, contudo, isso
é uma necessidade irrisória, “seu mérito está em sua força, agrada, já pela simples razão de ser
forte”. Assim, “um deve ser ativo e forte, o outro passivo e fraco: é necessário que um queira e
possa, basta que o outro resista pouco.”. (2004, p. 306)
Consoante esse ponto de vista, a mulher é inferior ao homem e lhe deve obediência.
Apoiados na pressuposta condição biológica, justificam-se algumas oposições morais que
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atribuem a timidez, vergonha, passividade e fraqueza às mulheres, enquanto aos homens
modéstia, audácia e agilidade. Dessa maneira, Tadin et al justifica que cabe à mulher o espaço
privado e ao homem o público, uma vez que fraqueza e vergonha não são atributos admiráveis
em uma figura que transita pelo espaço público. Assim, a mulher era condenada ao lar e aos
deveres domésticos por uma suposta natureza que a havia determinado daquela forma: “o
domínio das mulheres não lhes cabe porque os homens o quiseram, mas porque assim o quer a
natureza”. (ROUSSEAU, 2004, apud TADIN et al, 2015, p. 122)
Uma vez que Rousseau percebe as diferenças inconciliáveis entre homens e mulheres,
também há distinção entre a educação masculina e feminina. Contrapondo o que ocorre com a
educação masculina, onde os homens são incentivados a aprender sobre tudo, as mulheres são
reservadas aprender só o que convém saber pois, segundo o autor, toda educação da mulher
deve ser relativa à do homem. É atribuída a ela toda a responsabilidade sobre quem esses
homens serão, “os costumes destes, suas paixões, seus gostos, seus prazeres e até sua felicidade”
(ROUSSEAU, op.cit., p. 312). Logo, a mulher não deveria ser inculta, era de extrema
relevância o seu intelecto, no entanto, ela jamais deveria se mostrar superior ao seu marido.
Em síntese, compreende-se que a educação de homens e mulheres era pautada na
subserviência feminina e na superioridade masculina. Rousseau, apesar de reconhecer a
necessidade do intelecto feminino, afirma que ele jamais deverá significar independência na
vida econômica, social e política. Toda a sua vida era em favor do sexo oposto, sua dignidade
não estava em si próprio, mas na glória e prosperidade do seu marido e da sua família, era da
natureza feminina servir e agradá-lo, sem ele, não havia sentido, era confrontar as leis naturais
e causar a desordem.
Segundo Alves e Pitanguy (1985), foram várias as manifestações de luta por igualdade
da mulher para com o homem ao longo da história. As reivindicações pela igualdade de
condições entre homens e mulheres é perceptível desde o século XVIII, inaugurando-se uma
série de debates que seriam difundidos no século seguinte, marcado pelo nascimento da luta
pela emancipação feminina. Curiosamente, o século XIX também pode ser entendido como um
século de afirmação do poder masculino sob o feminino.
Até então, a regra, segundo Risério (2015), em seu livro Mulher, Casa e Cidade, era a
inatividade para a mulher branca e rica, enquanto as negras eram obrigadas a trabalhar, muitas
vezes batalhar pela sua alforria e, quando libertas, para sustentar a família.
O espaço demarcado para a mulher era o privado, eram nos lares que as mulheres
brancas e ricas eram enclausuradas e subordinadas aos maridos, cumprindo seu papel
de mulher. O padrão de comportamento aceito e estimulado para as mulheres envolvia
a manutenção da vida da família e a não exposição. Já as que se relacionavam de
alguma forma com o espaço público, não o faziam porque tinham o direito à liberdade,
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mas por serem consideradas tão inferiores não mereciam nem mesmo o lar.
(MARIANO, 2016. p. 55)

No século XIX, com o auge do capitalismo industrial, novas frentes de luta feminista
apareceram, reivindicando a participação feminina nos meios de trabalho. A partir da revolução
industrial e da mecanização, a necessidade de mão de obra se torna constante. Não obstante, há
uma grande relutância do homem inglês em abdicar da sua independência e se submeter à
disciplina que compreende o cotidiano fabril.
. Assim sendo, Hobsbawm (2003) afirma em Da Revolução Industrial inglesa ao
Imperialismo, que a mão de obra predominante na indústria era feminina. Segundo ele, era mais
fácil contratá-las pois estas eram mais dóceis e estavam acostumadas a obedecer, além de ser
uma mão de obra monetariamente desvalorizada e desqualificada, tornando-se altamente
lucrativa ao seu empregador. O autor ainda complementa que o ambiente de trabalho era
extremamente insalubre, tinham péssimas condições de iluminação e ventilação, não haviam
medidas de segurança e muitas se acidentavam, a jornada de trabalho ultrapassava as quatorze
horas diárias sem direito a intervalos ou férias, as mulheres não tinham licença maternidade,
tendo que retornar entre quinze e vinte dias após o nascimento da criança.
Diante dessas condições, se iniciam as organizações sindicais, bem organizadas
politicamente, “através de uma luta constante por seus direitos, as mulheres trabalhadoras
romperam o silêncio e projetaram suas reivindicações na esfera pública” (ALVES; PITANGUY,
1985, p. 41). Entretanto, “a deterioração da formação profissional feminina [...] vem delegar-lhe,
em geral, as tarefas menos qualificadas e mais subalternas da produção fabril.”. (ALVES;
PITANGUY, 1985, p. 38)

A luta feminina não se restringia somente ao mundo do trabalho. De acordo com Lúcia
Avelar (2001, p.11 apud TARDIN et al, 2015, p. 125), outras mudanças na sociedade também
foram importantes para essa nova mentalidade feminina, iniciada organizadamente no século
XIX:
Destacam-se entre essas mudanças o surgimento de novos tipos de família, a ruptura
dos padrões familiares patriarcais, as novas formas de produção no mundo do trabalho
com impacto sobre as relações sociais, as conquistas das mulheres ao longo do século
XX e o amadurecimento de uma consciência feminista, mudanças estas que acabaram
por solapar estruturas seculares sobre as quais se assentava a dominação masculina
em todas as esferas da vida pública e privada.

A partir das revoluções culturais no fim do século XIX e das mudanças
socioeconômicas, a figura feminina começa a aparecer frequentando lugares de lazer como
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teatros e bailes, é a partir dessa inserção lenta que ela começa a frequentar as ruas, esse processo
se dá através de um conceito de modernidade atrelado ao processo de urbanização.
De acordo com Michelle Perrot (1998), em Mulheres Públicas, no cenário parisiense
do século XIX, o espaço urbano encontra-se saturado da figura feminina, através de esculturas
monumentais, alegorias religiosas, cartazes publicitários ou políticos, que tomam o corpo das
mulheres como suporte de suas mensagens.
No teatro, na ópera ou no café-concerto, as mulheres também ocupam o palco. Através
de uma imagem luxuosa, elegante e bela, exprimem a riqueza ou o prestígio de seus
companheiros. Nos lugares múltiplos de recepção mundana, elas têm a função de representação.
“Espetáculo do homem, elas são também o objeto de desejo deles” (1998, p. 15).
Ainda segundo a autora, os salões de Paris são tomados pela dança. Entretanto, antes
de ser um atrativo, lugar onde se busca o prazer, a cidade é necessidade. Imigrantes saem do
campo e vão à Paris à procura de emprego. As mulheres imigrantes, mais domésticas do que
assalariadas, se veem em uma situação de maior dependência, que as transformam mais em
objetos de desejo do que em sujeitos de prazer.
Diferente dessas mulheres, são as grandes cortesãs e as mulheres da alta burguesia,
que tinham o dever da beleza e obediência à moda exigente e aos costumes da época. Ainda
que em número pequeno, assumiam um papel importante. Algumas além do dinheiro tinham
também a cultura. Nada a ver com a prostituição comum, que avistava as cantoras de caféconcerto, as dançarinas de ópera, as garçonetes das cervejarias ou as empregadas domésticas,
entregues a si mesmas. São estas as verdadeiras “mulheres públicas” da cidade noturna, cidade
que se torna hostil às mulheres solitárias. Em meio a essa dualidade de classe e imagens de
mulheres é gerada a “miséria sexual”, que alimenta a prostituição e galanteria em Paris.
As mulheres das classes populares encontravam-se na rua, no mercado, nas
lavanderias. Segundo Perrot (1998), a mulher imigrante, a mulher do povo, é a mais “pública”
de todas. As mulheres, atraídas pelo mercado de trabalho das cidades, devido a uma estagnação
da população francesa, possível freio a industrialização.
Até as duas primeiras décadas do século XX, era inimaginável a mulher fora do seu
ambiente natural: a casa, além de receber e guardar os títulos de filha, esposa, e mãe como as
únicas identificações valorizadas da mulher na sociedade. Entretanto, o estourar da Primeira
Guerra Mundial (1914-1918) e posteriormente com a Segunda Guerra Mundial (1939-1945),
trouxe ao mundo inteiro uma significativa reorganização social.
Ao se tornarem soldados nas trincheiras europeias, os homens, maridos e pais de
família deixaram seus afazeres para o combate. Diante desta realidade, as mulheres saíram de
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seu ambiente tido como “natural” (o lar, a família) para as fábricas, de modo que a produção
não parasse. Neste momento, não era uma questão de vontade, mas de necessidade em um
âmbito geral. Embora o Brasil não participasse ativamente da guerra, as mulheres já ocupavam
os postos de trabalho em meios fabris, graças ao processo de industrialização que ocorria no
país, precisamente no início do século XX.
Todavia, com o advento do fim da Segunda Guerra e retorno dos homens para o “seu
lugar de direito”, o mundo do trabalho, as mulheres perdiam seus postos de trabalho nas fábricas
e voltavam a ser primordiais no lar.
Tardin et al (2015, p. 132) ressalta que o período pós-Segunda Guerra foi marcado por
campanhas governamentais realizadas para que as mulheres voltassem para seu “lugar natural”:
o lar. Justificavam que seria uma injustiça privar a mulher de seu trabalho doméstico uma vez
que já não havia a necessidade dos tempos de guerra. Muitas mulheres retornaram para seus
lares, mas a semente da independência financeira havia sido plantada e colheria seus frutos, de
forma mais evidente, a partir da segunda metade do século XX, com ênfase nas décadas de
1960 e 1970, de relevantes transformações para as mulheres.
Para os autores, a luta pela igualdade feminina permanece sendo um desafio a ser
superado mesmo no século XXI. A modernidade e o processo de globalização não significam
melhores condições de vida para grande parte da população, ao contrário, trazem novos desafios
às minorias sociais. No caso brasileiro, em que o patriarcalismo ainda subsiste no imaginário
popular, percebe-se a permanência da desigualdade laboral entre homens e mulheres.
Ao discorrer sobre a presença feminina no espaço urbano ao longo do tempo, Manuel
Delgado (2007) em seu livro Sociedades Movediças, apresenta interessante reflexão sobre
como o termo “público” foi atribuído de forma diversa em relação ao sexo.
É claro, nessa mesma direção, que tudo dito sobre o homem da rua não seria aplicável
a uma mulher na rua que, como é sabido, é algo muito diferente. Uma mulher da rua
não é a versão feminina do homem de rua, mas pelo contrário, seu investimento, sua
negatividade. Desde o começo, a mulher da rua significa simplesmente ‘prostituta’,
uma mulher que está situada muitas vezes no estrato mais baixo do sistema de
classificação moral dos comportamentos. Não é por acaso que o seu trabalho se chama
eufemisticamente de ‘fazer a rua’. Uma mulher na rua é que confirma as piores
suspeitas que possam recair sobre uma mulher que foi vista sozinha, parou em um
canto ou qualquer portal. A mulher na rua é quem não se preocupa com sua reputação,
já que ela não pode sofrer uma deterioração maior (DELGADO, 2007. p. 225).

Contrapondo-se à “mulher da rua”, Delgado (2007) define a “mulher privada”, vista
não como uma mulher que desfruta de sua vida privada, mas sim uma mulher que seria a
propriedade privada de um homem para quem ela é exclusiva. Para ele, o aparente paradoxo de
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que um mesmo atributo (a rua), elevou o homem à categoria de cidadão e rebaixou a mulher à
categoria de prostituta, só pode estar relacionado com a maneira de se conceber a cidade
moderna.
Para o autor, tudo isso reverberou na organização do espaço público atual, a priori por
criar divisões entre os gêneros masculino e feminino, concepção embasada na ideia de que
existem espaços para mulheres e para homens e a posteriori entre as mulheres, separando-as
entre “belas, recatadas e do lar” e “putas”.
Segundo Helene (2013, p. 72), em A Marcha das Vadias: o corpo da mulher na cidade,
“cada um destes papéis tem seu lugar simbólico na cidade: a esposa deve permanecer confinada
às funções e ao espaço do “lar”; e as prostitutas restritas às funções e ao espaço destinado à
prostituição (certas ruas da cidade, bordéis e as “zonas” de prostituição).”, a mistura dessas
determinações sociais resultavam em repressões violentas. Assim, a presença urbana da mulher
historicamente esteve ligada ao masculino, pois ela estava na rua para acompanhar seu marido,
configurando uma posição respeitosa, ou a caráter sexual, que implicava em uma
marginalidade, uma ausência de direitos e servidão, ou seja, implicava em subalternidade.
Juízo de valor que se conserva na atualidade, quando a mulher é assediada, assaltada
ou sofre qualquer tipo de violência, precisa justificar por que estava só, e é questionada pela
ausência do seu marido, namorado, pai. Conclui-se que o corpo feminino ainda carrega uma
porção destas simbologias que interferem diretamente na sua experiência na cidade. Isso se
materializa através de uma cidade hostil que não foi feita para elas, nem por elas, resultando
em vivências desiguais entre homens e mulheres e em violências diárias enfrentadas por
estarem em um meio que nega a sua existência e não contempla suas necessidades e, assim, não
encontram um ambiente saudável e receptivo.
Isso posto, Peccini (2016) em Cidade substantivo feminino: as desigualdades de
gênero e o espaço público não vivenciado pela mulher, questiona os revérberos na atualidade
que derivam dessas simbologias. Essas questões se materializam através de limitações para que
a mulher usufrua do espaço público, elas se constroem através da insegurança em lugares e
horários como consequência especifica ao fato de ser mulher na rua, da precariedade dos meios
de locomoção, da falta de representatividade entre outros fatores que reafirmam a sensação de
não pertencimento da mulher no funcionalismo urbano.
Essa conjuntura também é refletida nas relações de trabalho na sociedade
contemporânea, visto que essa construção histórica de que as mulheres são responsáveis pelo
lar e pelos filhos também configura uma condição desfavorável no mercado de trabalho e no
espaço urbano. É preciso ressaltar que não mais dividimos exclusivamente as mulheres em do
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lar e trabalhadoras, o cenário econômico capitalista exige a fusão desses papeis que estão
imbicados na divisão sexual de trabalho.

2.1 SOMOS TODAS TRABALHADORAS

A divisão sexual do trabalho também está atrelada às relações sociais de poder que
regem a sociedade, embasada na lógica patriarcal, na qual o homem provê o sustento familiar
e a mulher cuida das tarefas domésticas e da criação dos filhos. Essa divisão segue colocando
a figura masculina como privilegiada e dona dos meios de trabalho produtivo no sistema
capitalista, como enfatiza Kergoat (2000, p. 1) em Divisão Sexual de Trabalho e as Relações
Sociais de Sexo:
A divisão sexual do trabalho é a forma de divisão do trabalho social decorrente das
relações sociais de sexo; esta forma é adaptada historicamente e a cada sociedade. Ela
tem por características a destinação prioritária dos homens à esfera produtiva e das
mulheres à esfera reprodutiva e, simultaneamente, a apreensão pelos homens das
funções de forte valor social agregado (políticas, religiosas, militares, etc.).

Tratando-se das atividades que compõem as esferas reprodutivas e produtivas do
trabalho, cabe à esfera reprodutiva as tarefas inerentes a casa, cuidado e responsabilidade dos
filhos e à esfera produtiva o sustento do núcleo familiar. Nessa dinâmica, a esfera reprodutiva
historicamente foi delegada às mulheres, se fundamentando no argumento naturalista de que
estas possuem uma predisposição biológica para esses serviços.
Por exemplo, diante da capacidade de engravidar, a mulher adquire a competência para
cuidar das crianças. Essa ideologia naturalista reduz as práticas sociais a “papéis sociais”
sexuados, que remetem ao destino natural da espécie. Atrelado a essas convicções, insere-se o
trabalho doméstico, que não incluído na categoria das tarefas geradoras de renda é visto como
um dever a desempenhado pelas mulheres de forma gratuita, devido à sua condição.
Complementa Damião (2016, p.1), em A quem pertence o trabalho das mulheres, que:
Estas tarefas, do mesmo modo, não são valorizadas enquanto trabalho: são pensadas
como deveres, atividades que as mulheres precisam desempenhar pois é isso que
mulheres têm, naturalmente, que fazer. Esse trabalho é invisível, visto que é entendido
como independente da trabalhadora e da atividade do trabalho: é invisível pois não é
trabalho, e é ‘instantânea’ e ‘magicamente’ produzido, independente da trabalhadora,
sem alguém que o produza.

Conforme já visto, a inserção da mulher no mundo do trabalho se dá a partir da
necessidade de contribuir nas demandas financeiras da estrutura familiar. Com base nisso,
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surgem outros contextos sociais e a vida feminina ganha novas dimensões, a mulher passa a
desempenhar funções no modelo capitalista e se torna além de cuidadora, também provedora.
Entretanto Guedes e Souza (2016, p. 3) afirma que “o ingresso das mulheres no mundo
econômico não equilibra as funções atribuídas aos sexos, ao contrário, reforça as desvantagens
vividas pelas mulheres” e é essa realidade abre caminhos para se contestar a divisão sexual de
trabalho.
Para Danièle Kergoat (2000) essa divisão social de trabalho estava pautada em dois
princípios organizadores: o princípio de separação (existem trabalhos de homens e trabalhos
de mulheres) e o princípio de hierarquização (um trabalho de homem “vale” mais do que um
trabalho de mulher). De acordo com Hirata (1995, apud GUEDES e SOUZA, 2016, p. 4) em
Relações sociais de sexo e do trabalho: contribuição à discussão sobre o conceito de trabalho,
esses princípios são legitimados pela ideia naturalista atrelada “ao estereótipo que associam o
sexo e o par masculinidade/virilidade e feminilidade. A virilidade é associada ao trabalho
pesado, penoso, sujo, insalubre, algumas vezes perigoso, já a feminilidade é associada ao
trabalho leve, fácil, limpo, que exige paciência e minúcia”.
Mirla Cisne (2012) complementa este pensamento ao afirmar que às mulheres são
destinados trabalhos na esfera doméstica/privada e, quando esta é inserida no mercado de
trabalho, sua atividade é, normalmente, uma extensão daquilo que exerce no ambiente
privado/doméstico.
Esse trabalho produzido pela mulher – e invisível enquanto trabalho – não é para si.
Ele é imposto pela socialização que resigna às mulheres o espaço doméstico/privado.
Além de ser imposto, é apropriado pelo ‘sujeito’ – neste caso, o sujeito é o homem, já
que este é o não-trabalhador que se beneficia do trabalho imposto e não remunerado
da mulher: o sujeito se beneficia da condição de opressão da mulher, mesmo este
também sendo oprimido pelo sistema capitalista. (DAMIÃO, 2016, p. 4)

Historicamente, a mulher é designada a papéis secundários. A divisão sexual de
trabalho estabelece uma assimetria entre os sexos que reproduz as desigualdades de papéis e
funções na sociedade contemporânea. Nas relações sociais de sexo, são atribuídas de forma
prioritária às mulheres as tarefas referentes ao trabalho doméstico, e aos homens o trabalho
produtivo. Isso pode ser verificado através dos dados obtidos a partir do Plano Nacional de
Amostra de Domicílios, que apresenta essa realidade no recorte temporal de 2004 a 2014. A
pesquisa evidencia como esse cenário permanece invariável, apesar da crescente inserção das
mulheres no mercado produtivo, as responsabilidades referentes a casa permanecem sendo
destinadas às mulheres.

24

De acordo com os dados apresentados na tabela 1, confirma-se a desigualdade na
divisão de tarefas entre os sexos, atribuindo os afazeres domésticos às mulheres. O desempenho
das atividades domésticas pelos homens, enquanto pessoa de referência e conjugue, não chega
a 60% num espaço temporal de dez anos. Em contrapartida, as mulheres ultrapassam a marca
dos 90% em ambos os casos.
Tabela 1- Proporção de pessoas com 16 anos ou mais que cuidavam dos afazeres domésticos

PFonte: Dados da Pnad de 2004 a 2014 – Elaboração: GUEDES E SOUSA, 2016

Ainda no contexto do trabalho doméstico e da naturalização dessas tarefas como
essencialmente femininas, apresentam-se os dados da pesquisa “Por ser menina no Brasil –
Crescendo entre direitos e violências”, divulgados em 2013 pela PLAN Internacional Brasil.
Com o objetivo de verificar o contexto de direitos, violências, barreiras, sonhos e
superações a partir do próprio olhar das meninas, esta pesquisa foi realizada em 5 estados
brasileiros, escolhidos pela representatividade em suas respectivas regiões 1. Foram ouvidas
1771 meninas com idades entre 6 e 14 anos.
Estes dados colaboram com o entendimento de que a divisão sexual de trabalho
começa já na infância. As meninas são responsabilizadas pelas tarefas, enquanto os meninos
têm seu tempo livre para desenvolver suas atividades. Se forma um efeito cascata, as mães
sobrecarregadas por essa divisão de trabalho, transferem parte da responsabilidade para suas
filhas, naturalizando desde cedo o papel de cuidadora e que as mulheres têm uma predisposição
biológica para essas tarefas.
As meninas e meninas adolescentes participantes da pesquisa foram distribuídas entre
1.609 da amostra das escolas, 149 do estrato de meninas quilombolas e 13 meninas fora da
escola. 51,9% das meninas ouvidas têm entre 11 e 14 anos e 47,6% entre 06 e 10 anos (0,58%
não informaram a idade).
A cor da pele foi considerada de acordo com critérios do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). 39,1% das meninas têm cor da pele branca, 6,2% preta, 1,2%

1

Pará, Maranhão, Mato Grosso, São Paulo e Rio Grande do Sul
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amarela, 53,2% parda (morena) e 0,3% indígena. O maior contingente de participantes foi de
meninas que estudam em escolas da zona urbana (76,5%), enquanto a zona rural foi
representada por 23,5%. (Figura 01)
Figura 1- Pesquisa Por ser menina no Brasil

Fonte: Pesquisa “Por ser menina no Brasil – Crescendo entre direitos e violências” PLAN, 2014.

Os resultados acabaram trazendo à tona um contexto de gritantes desigualdades de
gênero, que prejudicam o pleno desenvolvimento das habilidades das meninas para a vida.
A distribuição de tarefas ou dos afazeres domésticos entre meninas/adolescentes e
meninos/ adolescentes revela uma gritante desigualdade de gênero no espaço doméstico.
Enquanto 81,4% das meninas arrumam sua própria cama, 76,8% lavam louça e 65,6%
limpam a casa, apenas 11,6% dos seus irmãos homens arrumam a sua própria cama, 12,5% dos
seus irmãos homens lavam a louça e 11,4% dos seus irmãos homens limpam a casa. (Figura 02)
Figura 2 - Por ser menina no Brasil

Fonte: Pesquisa “Por ser menina no Brasil – Crescendo entre direitos e violências” PLAN, 2014.

Essa distribuição desigual sobrecarrega a infância de maneira prejudicial, já que
enquanto os meninos estão brincando ou estudando, elas assumem responsabilidades em
substituição dos adultos, suprimindo o direito de ser criança. Isso resulta, muitas vezes, em um
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baixo rendimento escolar, visto que ela não tem tempo para estudar, falta a escola por ter que
cuidar dos irmãos ou está exausta devido à grande quantidade de tarefas realizadas no dia.
Ao observar essa desigualdade, surgem indagações referentes aos tipos de trabalho
designados ao gênero feminino atualmente. Como consequência dessa carga que já vem
imposta desde a infância, a mulher se torna refém da esfera reprodutiva, visto que a sobrecarga
ocasiona menor disponibilidade de tempo para as atividades remuneradas.
Segundo Izquierdo (1990), em Bases materiais do sistema de gênero/sexo, esta
realidade reflete o aprisionamento da mulher à esfera de sobrevivência enquanto ao homem é
destinada a esfera de transcendência – que é possível no espaço público. Nesta direção, Damião
(2016, p. 4-5) lembra que:
A inserção da mulher no mercado de trabalho não as livrou da exploração no ambiente
doméstico: é a mulher, unidirecionalmente, a responsável pelo cuidado com a família
(que inclui os filhos, companheiro e demais parentes) e com o ambiente
doméstico/privado. Mesmo que esta mulher “compre” esses cuidados (por meio das
escolas, creches, empregadas domésticas, babás), ela ainda será responsabilizada
pelos resultados e falhas destes, que serão atividades desempenhadas por outras
mulheres.

Seguindo o entendimento que o trabalho emancipa e dá autonomia ao indivíduo,
Guedes e Souza (2016) afirmam que a mulher constantemente se encontra em situações de
conflitos entre o trabalho e a família em vista do contexto no qual está inserida. Isso faz com
que a opção das mulheres seja prioritariamente família em detrimento do trabalho remunerado,
quando o sexo não deveria implicar em pesos diferentes nessa escolha.
Diante disso, é visível que a participação das mulheres no mercado de trabalho tem
forte ligação com as disposições dessas divisões. “A ausência ou pouca presença de
mecanismos conciliadores das tarefas domésticas e o trabalho remunerado leva a uma
sobrecarga laboral que pode ser considerada injusta para as mulheres, uma vez que por conta
própria elas precisam mediar o trabalho pago com o não pago.”. (GUEDES e SOUSA, 2016, p.
6)
Dessa forma, fadada a exercer cargos em condições desiguais e responsável pelo
cumprimento das tarefas domésticas, a mulher é condicionada a jornadas de trabalho duplas e
até triplas, que implicam numa lógica de uso totalmente diferente da masculina, visto que
transita no espaço público combinando as funções de trabalho, cuidado dos filhos e da casa.
Comumente, a dinâmica do seu dia-a-dia se baseia em ir e voltar do seu trabalho, buscar e levar
as crianças na escola e levá-las ao médico, fazer compras de alimentos necessários para a casa.
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Todas essas atividades, conduzem a um trajeto diversificado, enquanto o homem normalmente
vai e volta do seu trabalho.
Diante do exposto, Guedes e Souza (2016) concluem que a saída do lar e as conquistas
cada vez mais visíveis no âmbito público representaram uma revolução incompleta, uma vez
que as mulheres ainda assumem praticamente sozinhas as atividades do espaço privado, o que
perpetua uma desigual e desfavorável divisão sexual do trabalho para elas. Quanto maior for a
descentralização desses serviços, maior será a inserção das mulheres no mercado de trabalho
em empregos formais e de jornadas integrais (Figura 03).
Figura 3- Jornada dupla de trabalho da mulher

Fonte: Blog Crocomila, ANO

Concomitantemente, o corpo feminino é inserido efetivamente na cidade, diante disso,
temos um espaço que também reflete as relações sociais e de trabalho desiguais, produzindo
uma realidade que não contempla a lógica exigida ao gênero feminino, resultando em uma
experiência permeada por violências, restrições e desigualdade. Dessa forma, a mulher tem uma
relação com o espaço que está baseada no medo e numa busca constante de burlar esses
obstáculos, já que o espaço não fornece os meios necessários para uma utilização equânime da
cidade e segue desconsiderando a condição de desigualdade que prevalece sobre a figura
feminina.

2.2 A VIVÊNCIA FRAGILIZADA DO ESPAÇO PÚBLICO

Para David Harvey (2003), em seu Livro Cidades de Esperança, o direito à cidade é
um direito coletivo e que não inclui apenas o uso dos espaços já existentes, mas que define e
cria o que deveria existir conforme as necessidades vitais humanas. Entretanto, percebe-se que
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a construção do espaço urbano historicamente vem desconsiderando as diferenças entre os
gêneros e as necessidades referentes a cada um.
Nesse contexto, o acesso das mulheres ao espaço público acontece de modo agressivo,
já que sua configuração acaba por restringir seu direito de ir e vir e, consequentemente, seu
direito à cidade. Dessa forma, ela segue sendo excluída por uma sociedade fálica, enraizada no
patriarcado e no capitalismo, que reduz o espaço da mulher ao lar ou a milhares de restrições
que se materializam através da falta de condições que assegurem sua integridade no ambiente
público.
Como exemplos práticos desta realidade, uma rua com carência de iluminação pública,
certamente, é um problema urbano partilhado por toda a comunidade que transita por aquela
via. Mas, entre os transeuntes, as mulheres estarão potencialmente mais sujeitas a violências
físicas em assaltos e, sobretudo, a violências sexuais. A ausência de rede de água nas residências
é, sem sombra de dúvida, uma vedação ao acesso a direito básico geral, mas são as mulheres,
como principais responsáveis pela manutenção da casa, que terão que se deslocar para buscar a
água na fonte mais próxima.
Entretanto, a vivência feminina no âmbito público é envolvida por mecanismos
atitudinais utilizados para driblar essas violências. Como exemplo, citamos algumas situações
ilustrativas: diante de um percurso que ofereça algum risco, comumente as mulheres
reformulam seus trajetos, tornando-os muitas vezes mais longos e cansativos, para garantir
segurança. Para evitar algum tipo de assédio, evitam determinado tipo de “vestimenta
provocativa”.
Neste mesmo intuito, abrem mão de alguma atividade noturna de lazer ou trabalho,
devido às condições do transporte público que, a depender do horário, estará propício às
ocorrências de abuso sexual e assédio, ou terá sua frota reduzida, limitando as opções de linhas,
o que resultará em percursos mais longos e inseguros, sem falar nas disposições das paradas
que não levam em consideração a iluminação, a distância entre o ponto e os serviços, dentre
outros.
Diante desses entraves, é possível afirmar que a vivência da mulher na cidade não está
condicionada à sua vontade e/ou liberdade de utilizar o espaço público, mas sim a uma
insegurança constante que limita e dificulta seu acesso ao direito primordial que é o de ir e vir,
de utilizar a cidade.
Segundo Lúcia Siqueira (2015) em Por onde andam as mulheres? Percursos e medos
que limitam a experiências de mulheres no centro de Recife, o medo do espaço urbano é
constante na vida dos brasileiros, especialmente entre as mulheres. A figura masculina, no geral,
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teme violências contra seu patrimônio, arrombamento de residências etc., já a feminina teme a
sua integridade física, assalto a mão armada e assassinato. De acordo com os dados do IPEA,
apresentados na tabela abaixo, é sentença corriqueira nas pesquisas que homens e mulheres
sentem medo do espaço público, contudo, são elas que relatam ter mais medo do espaço público
visto que suas vulnerabilidades diferentes. (Tabela 2).
Tabela 2 - Diferenças da variável medo entre homens e mulheres

Essas ameaças encontram na cidade e no corpo feminino o combinação perfeita para
se materializarem. Segundo Coutras (2008) em Territórios da Vida Cotidiana e Espaços
Sexuais, os homens são afetados pela possibilidade de serem atacados, entretanto, não chegam
ao ponto de remodelar seus comportamentos, percursos e estratégias com o intuito de evitar
ocorrências e se manterem tranquilos. Ao utilizar o espaço público, ao contrário das mulheres,
o sentimento de vulnerabilidade física é completamente estranho para eles. A autora relata,
ainda, que os homens fazem diferentes avaliações do que é perigoso e não esperam as mesmas
consequências das violências passíveis de acontecerem no espaço público, como percebemos
também na tabela anterior. Sob o espectro masculino, a perspectiva de ser agredido não tem o
mesmo significado, visto que as mulheres temem a violência sexual. A vulnerabilidade desigual
constrói uma linha divisória na vivência do espaço urbano.
As mulheres temem, antes de mais nada, a agressão sexual, do assédio de um
‘exibicionista’ ao estupro e assassinato de um ‘louco’. Em um segundo momento,
portanto, com um pouco menos de medo, elas evocam a possibilidade de se perderem
e acabarem na escuridão: elas também ligam essas últimas situações à possibilidade
de um ataque sexual. (COUTRAS, 2008)

Diante da logística historicamente patriarcal na qual o espaço urbano foi construído,
as mulheres aprendem desde muito cedo a temer a rua e que precisam estar atentas a todo
momento. Assim,
[...] desde a infância a mulher é apresentada ao medo, exposta a ‘regras’ que
determinam um controle espacial das atividades femininas no espaço público.
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Transmitido pelos pais e estabelecido pela sociedade, o espaço seguro para a mulher
é o espaço privado [...]. Muitos desses conselhos remetem a ter cuidados com homens
nas ruas, ou em determinados ambientes (SIQUEIRA apud VALENTINE, 2015, p
25-26).

A autora acrescenta que as mulheres identificam alguns lugares específicos como
assustadores mesmo durante o dia, contudo, elas expressam medo em todos os espaços durante
a noite, o que decorre da visibilidade reduzida, aumentando a possibilidade de ataques.
Ademais, à noite os espaços são, em grande parte, dominados por homens e, segundo elas, esse
domínio não se dá apenas pelo caráter quantitativo, mas pelo comportamento agressivo que as
intimida.
Esta realidade pode ser reafirmada através dos dados fornecidos em 2013, pela ONG
Think Olga, que desenvolve um projeto chamado “Chega de Fiu Fiu”. Segundo a campanha,
criada para lutar contra o assédio sexual, ninguém deveria ter medo de caminhar pelas ruas
simplesmente por ser mulher. Mas infelizmente isso é algo que acontece todos os dias. Pouco
se discute e quase nada se sabe sobre o tamanho e a natureza do problema. (Figura 04)
Figura 4 - Assédio Sexual na rua

Fonte: Blog G7
Segundo o site Olga (2018), inicialmente, foram publicadas ilustrações com
mensagens de repúdio a esse tipo de violência. As imagens foram compartilhadas por milhares
de pessoas nas redes sociais, gerando uma resposta tão positiva que acabou sendo o início de
um grande movimento social contra o assédio em locais públicos.
Mas o que é esse assédio? Segundo o site de divulgação da Campanha, todos os dias,
mulheres são obrigadas a lidar com comentários de teor obsceno, olhares, intimidações, toques
indesejados e importunações de teor sexual, que se apresentam de várias formas e são
entendidas pelo senso comum como elogios, brincadeiras ou características imutáveis da vida
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em sociedade (o famoso “é assim mesmo…”) quando, na verdade, nada disso é normal ou
aceitável.
O número de mulheres que apoiaram a campanha em seu início era um forte sinal
disso, mas, para provar esse ponto de maneira ainda mais contundente, a jornalista Karin Hueck
elaborou um estudo online, lançada pelo Think Olga para averiguar de perto a opinião das
mulheres em relação às cantadas de rua.
O estudo online foi realizado com mais de 7000 mulheres brasileiras. A pesquisa
concluiu que 99,6% das entrevistadas já sofreram algum tipo de assedio no espaço urbano, o
gráfico abaixo mostra a porcentagem de cantadas e os espaços onde elas ocorreram (Figura 5).
Figura 5 – Onde você já recebeu cantadas?

Fonte: ONG Think Olga, 2014

Elaboração: Flávio Bezerra

A pesquisa ainda relata que a maioria das mulheres se sente desconfortável e
intimidada com esse tipo de situação no espaço público e por não se sentirem seguras, deixam
de frequentar determinados lugares, trocam de roupa pensando no lugar que vão e 97% delas
não respondem a essas violências por medo da sua integridade física.
Para além dos dados coletados nesta pesquisa, a ONG disponibilizou o mapa Chega
de Fiu Fiu, uma ferramenta capaz de relacionar geograficamente os locais e motivos que
aumentam a incidência de casos de assédio em determinadas áreas em busca de soluções que
mudem essa realidade. Nele, revela-se uma realidade ainda mais chocante das rotinas das
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mulheres sendo possível ler os depoimentos e perceber a quantidade de registros numa
plataforma que está ativa há apenas 3 anos.
Segundo a pesquisa, é visível que grande parte das mulheres refaz a sua rotina devido
ao assédio, 81% das mulheres entrevistadas evitam atividades que possam ocasionar esse tipo
de violência, além disso, 85% delas já foram tocadas sem consentimento na rua. Esses dados
expõem a frequência que mulheres precisam lidar com a violência sexual no seu cotidiano,
todos os dias elas são obrigadas a suportar comentários, olhares, intimidações que são
entendidas pelo senso comum como elogios e brincadeiras, quando na verdade estes
comportamentos se caracterizam como violência e causam danos físicos e psicológicos nas
vítimas. (Figura 06)
Figura 6 - Resultados da pesquisa

Fonte: ONG Think Olga, 2014

Elaboração: Flávio Bezerra

Além de estar suscetível a todas essas violências, outro fator dispendioso é a
transferência da culpa para a vítima. Em boa parte das ocorrências, a mídia e os agentes de
segurança enfatizam que a mulher se coloca em situações de risco e assim também tem
responsabilidade pelo seu próprio destino quando se colocou em tal situação.
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Complementam estes dados, a pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (2014), a respeito dos índices de tolerância a violência da mulher, onde
26% da população brasileira concordam com a afirmação “Mulheres que usam roupas que
mostram o corpo merecem ser atacadas” e 58,5% concordam que “se a mulher soubesse como
se comportar, haveria menos estupros”. É possível ver na figura a seguir como isso acontece,
mulheres com roupas de academia, são frequentemente assediadas, para os homens não são
roupas apropriadas para estar na rua. (Figura 07)
Figura 7 – Homens olhando mulher na rua

Fonte: Extra Globo
Diante de tais afirmações, é perceptível como o discurso de culpabilização ainda é
corrente, resultando em uma abstenção da responsabilidade do agressor perante a vítima. Ela
que frequentemente se vê na necessidade de repensar os seus trajetos, muitas vezes tornando-o
mais longo e cansativo por temer sua segurança, acaba também abrindo mão de oportunidades
de trabalho, de cursar uma faculdade, de ir para a escola, já que esses fatores impõem posições
de inferioridade que impossibilitam a ascendência de níveis sociais, intelectuais e financeiros.
Diante desses fatos, é preciso discutir como essa situação de desigualdade afeta a vida
da mulher, pois ela cria rotas e mapas que orientam e definem quais locais ela deve ou não
evitar e se utiliza disso como estratégia de enfrentamento para se sentir segura.
De acordo com Rachel Pain (2000), em Place, social relations and the fear of crime: a
review, as relações sociais que operam nos espaços particulares estão mais ligados ao medo do
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crime do que o caráter físico particular dos ambientes. Ela conclui que o medo não é do espaço
público em si, mas do que se pode acontecer aos corpos que transitam nesse espaço.
Neste contexto de medo do espaço público, insere-se a questão do deslocamento, visto
que as mulheres precisam transitar no espaço urbano para realizar seus afazeres e atividades
pessoais. Um estudo da Secretaria Municipal de Licenciamento e Desenvolvimento Urbano de
São Paulo (2012) afirma que 74,6% dos usuários de transporte público são mulheres. Haydée
Svab (2016), em Evolução dos padrões de deslocamento na Região Metropolitana de São Paulo:
A necessidade de uma análise de gênero, aborda os padrões de deslocamentos entre os gêneros
e atesta, que as distâncias percorridas pelas mulheres é superior à masculina e o tempo gasto
em função da locomoção nos transportes coletivos também é superior; quando a autora
acrescenta as variáveis trabalho e educação como motivo da viagem, elas também são a maioria.
A autora ainda complementa que a porcentagem de mulheres que utilizam carro são o
menores que os homens. Segundo ela, o carro, em sua maioria fica com o “chefe da família”
reafirmando o maior uso do transporte público pele gênero feminino. Além disso, ainda
acrescenta-se o estereótipo de “mulher no volante, perigo constante”, fruto de uma cultura que
atribui o uso do carro apenas ao gênero oposto.
A partir desses dados, é possível dizer que essa disparidade pode ser consequência do
acúmulo de funções atribuídas às mulheres, pois além de trabalhar é preciso se capacitar para
tal atividade, agregando a esse fato a responsabilidade pelas tarefas domésticas e deslocamento
pela cidade para seu cumprimento.
Tratando-se dessas variáveis de deslocamento, Marina Mariano (2016, p. 74), em E se
essa rua fosse minha? A idiossincrasia da experimentação de um corpo feminino no espaço
urbano, ao agregar esses dados ao contexto urbano e social, conclui que, diante das funções
domésticas agregadas e condições de acessibilidade inadequadas, o raio de ação territorial das
mulheres é bem menor, o que incentiva o deslocamento a pé e as viagens curtas.
Com suas particularidades, as mulheres possuem um papel ativo no uso da mobilidade
urbana, elas compõem o maior grupo de usuários dos equipamentos e a utilização
mais orgânica do espaço. Assim sendo, deveriam ter suas necessidades e demandas
bem demarcadas e atendidas pelo planejamento urbano. Através dessa inclusão,
progredimos na efetivação do direito à cidade e igualdade de acesso aos recursos
urbanos. (MARIANO, 2016, p 76)

Ao mesmo tempo, representar a maioria quantitativa no uso do transporte não significa
que isso o torna mais seguro para elas. Os transportes coletivos apresentam uma das mais altas
taxas de violência sexual e moral, realidade apresentada pela pesquisa Chega de Fiu Fiu, ao

35

constatar que pelo menos 67% das mulheres também já sofreram algum tipo de violência no
transporte. Ainda segundo a pesquisa:
Abordagens invasivas, constrangedoras e ameaçadoras de cunho sexual, sem o
consentimento da outra parte. Podendo manifestar-se na forma de toques indesejados
em partes íntimas das passageiras e dos chamados “encoxamentos” – termo popular
para descrever o ato de o passageiro encostar-se maliciosamente contra o corpo das
mulheres. O assédio sexual apresenta-se também na forma verbal e através de atos
obscenos, quando o passageiro exibe e/ou toca os órgãos genitais em público,
geralmente encarando para uma mulher (SANTOS, 2017, p 1-2)

Um fator significativo é que esse tipo de constrangimento não é visto como
inadequado, já que diante de sua ocorrência é comum que as pessoas não se manifestem em
defesa da vítima, não atribuindo a importância devida à violência, chegando em alguns casos a
ridicularizar a vítima por encarar tal situação como uma violação e não como um elogio.
Vergonha e culpa são sentimentos muito comuns às mulheres que se veem em situações de
assédio. Junto a isso, as ocorrências provocam uma série de patologias físicas, emocionais e
psicológicas à vítima, sendo as mais citadas a ansiedade, depressão, síndrome do pânico,
estresse e distúrbios do sono.
O não reconhecimento desse comportamento como ofensivo, deixa-o no campo da
invisibilidade social. A autora Conceição Santos (2016) destaca a recorrente falta de
solidariedade dos passageiros quando observam a situação do assédio. Como exemplo, a autora
registra que em alguns casos, as pessoas baixam a cabeça ao se depararem com a situação,
sendo também expressiva a presença de relatos sobre pessoas que riram ou encararam como
algo menor. (SANTOS, 2016, p. 54)
Segundo a autora, “essa reação de deboche indica que violar a dignidade e a liberdade
sexual de alguém não tem um peso importante no que se refere as normas de conduta entre
desconhecidos e a ausência de empatia com as mulheres assediadas” (SANTOS, 2016, p. 55).
Descrédito que talvez venha a motivar o silêncio das vítimas.
Para Santos (2016), a principal intenção na prática do assédio é intimidar e mostrar
poder sobre a vítima. Fato diretamente relacionado à reafirmação de uma masculinidade que é
extremamente valorizada na cultura brasileira. Quando um homem assedia uma mulher,
pretende-se mostrar que aquele lugar é dominado por ele, e isso se dá com qualquer tipo de
mulheres independente da roupa que ela usa, do horário que ela utiliza o espaço urbano ou de
qualquer fator que venha a justificar tal prática.
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Em suma, perante essa realidade vulnerável, as mulheres buscam todos os dias
alternativas para superarem esse contexto de violência. Nessa prerrogativa, as mulheres
reorganizam sua rotina, evitam vestimentas e se privam de sair em determinados horários.
Aqui, buscou-se entender como o patriarcado condiciona as vidas das mulheres. A
desigualdade de gênero, intrínseca em nossa sociedade, segue sendo legitimada através das
construções sociais impostas por esse sistema. Compreendida essas problemáticas, se faz
necessário abranger as outras classes que também sofrem as opressões do patriarcado, visto que
são submetidos a uma repressão semelhante, visto que, para enfrentar as desigualdades, é
preciso conceber as peculiaridades de todos os individuos como elemento essencial na
contrução da sociedade.
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3 GÊNERO, UMA CATEGORIA DE INTERSESSÕES

Para entender as relações humanas e suas particularidades, é preciso reconhecer a
pluralidade de costumes, hábitos, valores, comportamentos e a diversidades biológica e sexual
de todos os indivíduos. Como bem afirma Hegel (1970 apud KOZEN, 2012, p.2), “os seres
humanos são diversos, pois são iguais enquanto racionais e livres, mas do mesmo modo são
desiguais, por exemplo, no âmbito ou na esfera do grau ou da proporção de desenvolvimento
de suas potencialidades ou disposições corporais e espirituais.”. Assim, conclui-se que o
conceito de diversidade permeia tanto pela igualdade quanto pela desigualdade, pois somente
quando são iguais e ao mesmo tempo desiguais é que elas são diversas.
“Tal diversidade, em todas as direções e graus, causa múltiplas implicações concretas
nas relações humanas, sejam elas familiares, sociais ou estatais, refletindo-se também na
produção do espaço” (FAYAD e BESCIAK, 2017, p. 4). Diante disso, é necessário que essas
diferenças sejam reconhecidas e não negadas e neutralizadas, pois a sociedade na qual estamos
inseridos se escora nessas implicações, subdividindo os indivíduos em categorias nas quais se
favorece a uns, obrigando outros à submissão.
Assim sendo, o patriarcado enquanto sistema social no qual os homens adultos
dispõem da predominância do poder e da liderança, bem como a autoridade moral, estabelece
padrões que marcam as categorias que vão de encontro a ele por signos de opressão. Conforme
já mencionado, dado que teoricamente não existe este tipo de organização na sociedade
ocidental moderna, a noção de patriarcado é utilizada para criticar e condenar semelhantes
práticas ou políticas de cariz machista.
Por conseguinte, essas categorias, aqui entendidas como mulheres, negros, a
população LGBT+, índios, quilombolas e todas as minorias políticas, se conscientizam da sua
posição injusta e buscam ultrapassar as opressões estruturais a partir da luta pela igualdade se
utilizando de mecanismos que possibilitem o reconhecimento da diversidade no lócus social.
Isso posto, percebemos que não é uma luta apenas de mulheres brancas e cisgêneras (que se
identificam com 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.
Outro aspecto a ser tratado são os reflexos desses pensamentos na ocupação espacial
da cidade. As limitações impostas às minorias sociais também estão presentes na cidade, isso
se dá de maneira implícita, pois é conspícuo que não existe nenhuma lei que determine em qual
espaço a mulher pode ou não ocupar. Essa opressão ocorre nas entrelinhas.
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O indivíduo é privado de exercer a sua vontade devido à hostilidade que a cidade
imprime ao seu corpo e isso se confirma no momento em que mulheres não frequentam
determinados espaços por medo da violência, casais homossexuais são agredidos por demostrar
afeto em público, pessoas negras não frequentam espaços dominados por pessoas brancas.
Por isso, quando o ponto de vista sobre a cidade se disfarça de neutralidade, o que
realmente se está defendendo é um espaço que reproduz a subordinação dos discurso
feministas e nega as diferenças sociais e sexuais, reforçando as linguagens
universalistas que contribuem para perpetuação das discriminações que vão contra a
diversidade e a pluralidade. (CORTÉS, 2008, p.)

Nesse universo, passamos a questão do feminismo, cuja base motora é o paradoxo da
indiferença (DELPHY, 2010 apud TAVARES, 2015). É preciso ser indiferente às diferenças
biológicas, contudo não podemos desprezar as diferenças que justificam os processos de
opressão, posto que os indivíduos discriminados não se constituem como grupo, quem o faz,
são os discriminadores.
Alves e Pitangui (1981) no livro O que é Feminismo, afirmam que o movimento surge
em um momento histórico que os outros movimentos de libertação denunciavam a existência
de formas de opressão que não se limitam ao econômico. Nesse contexto, se retirando da
posição de isolamento e rompendo seu silêncio, movimentos negros, de minorias étnicas,
ecologistas, homossexuais, se organizaram em torno da sua especificidade e se completavam
na busca da superação das desigualdades sociais, o que não significava uma fusão de tais
movimentos, que mantinham suas formas própria de organização. A existência de opressões
nesses movimentos que se somam, fomenta a busca por uma nova sociedade.
O feminismo rompe com os modelos tradicionais em busca de superar as formas de
organização comedidas pelas relações de poder e hierarquia. As autoras ainda esclarecem que
o movimento busca repensar e recriar a identidade de sexo sob uma ótica na qual o indivíduo
não necessite adaptar-se a modelos hierarquizado, onde as qualidades definidas como
masculinas e femininas não sejam impostas ao ser humano e que as diferenças entre os sexos
não se concretizem em relações de poder.
Na atualidade, esses aspectos ocasionaram a busca de mecanismos com o objetivo de
proporcionar equidade nas relações sociais e na cidade. Esses meios buscam se efetivar através
do feminismo que, enquanto movimento social, vem promover um reconhecimento humano e
político das diferenças, estimulando uma sociedade na qual todos tenham os mesmos direitos.
Direito que permeia também a conquista de ser reconhecido como ser autêntico, livre da
opressão.
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3.1 MINORIAS, EMPODERAMENTO E FEMINISMO

Diante de uma evidente onda de intolerância, Marcia Tiburi (2018) em Feminismo
Comum, afirma que o feminismo ajuda a melhorar o modo como vemos o outro, ajudando a
compreender que todos têm o direito de expressar livremente a forma de estar e de aparecer e,
sobretudo, de se autocompreender. Segundo a autora, a “postura autocritica necessária a toda
critica honesta, depende da mudança do olhar que por sua vez depende da capacidade de prestar
atenção” (2018, p. 23).
Diante disso, é necessário pensar um novo modo de existência, mais integrado e
humanizado. Através da desconstrução das relações de poder, o feminismo se estende através
de mecanismos como interseccionalidade, lugar de fala, empoderamento e o reconhecimento
das figuras invisibilizadas que constituem a sociedade e que muitas vezes estão em maioria
quantitativa no espaço público, mas, em minoria nos espaços de poder.
Considerando a pluralidade dos indivíduos que o feminismo engloba, inclui-se a
desigualdade de gênero, dentre outros tipos de violência. O conceito de interseccionalidade
surge justamente para perceber que o gênero não é o único fator de discriminação referente as
mulheres, há uma relação entre raça, classe e sexualidade, que não podem ser considerados
como variáveis independentes. Mulheres negras, lésbicas, transexuais, dentre outros recortes,
sofrem violências específicas. De acordo com a autora Kimberlé Crenshaw (2002), em seus
estudos relacionados a gênero e classe, a interseccionalidade pode ser compreendida como as
formas de capturar as consequências da interação entre duas ou mais formas de subordinação:
sexismo, racismo e patriarcalismo.
A interseccionalidade considera que todas as mulheres sofrem com o machismo e
misoginia, mas nem todas sofrem com o racismo ou transfobia, por exemplo. Assim, por ocupar
posições diferentes, a intensidade de opressão e submissão também são diferentes.
Segundo Joice Berth (2018), em O que é empoderamento, a interseccionalidade referese à mulher que está marcada por várias características de opressão, sendo sinalizada por ser
mulher, negra e/ou lésbica, o que resulta num acúmulo de elementos que lhe conferem uma
dupla ou tripla opressão quando comparada às mulheres brancas.
A fim de melhor explicar como ocorre esse processo, Crenshaw (2002) utiliza-se da
seguinte metáfora: a interseccionalidade funciona como um grande cruzamento de avenidas que
correspondem aos eixos de poder. Através destes eixos, circula o fluxo intenso das opressões
(gênero, raça, classe, sexualidade). Apesar de entendidos como eixos independentes, neles as
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mulheres racializadas frequentemente estarão posicionadas, onde racismo ou xenofobia, classe
e gênero podem se cruzar.
Sujeitas ao fluxo intenso, mulheres e outros grupos marcados por múltiplas opressões,
ao se posicionarem nessas intersecções em virtude de suas identidades, deverão
necessariamente negociar o tráfego que flui através dos cruzamentos. Esta tarefa se torna
perigosa, visto que o impacto entre esses diversos fluxos, decorrentes simultaneamente de
várias direções, podem lançar estes indivíduos em outros fluxos, resultando em colisões
simultâneas (Figura 08).
Figura 8 - Como funciona a interseccionalidade

Fonte: Blog Esperando por foucault

Neste contexto, o feminismo interseccional busca democratizar o movimento, visto
que sua base também é heteronormativa, branca e de classe média/alta, com tendência a
universalizar as vivências femininas, colocando-as numa mesma escala, o que acaba por resultar
em um silenciamento das pautas das mulheres negras, pobres, lésbicas, bissexuais e transexuais
que, embora ocupem um lugar comum de subordinação-exploração, estão em maior
vulnerabilidade.
Portanto, o movimento é uma luta feminina inclusiva que abre espaço para todas as
classes que vão de encontro ao patriarcado. Segundo Tiburi (2018), o feminismo é desejo por
democracia radical, voltada à luta por direitos daqueles que padecem sob injustiças que foram
armadas sistematicamente pelo patriarcado.
O feminismo nos leva a uma luta de todas, todes e todos. Todas por que quem leva
essa luta adiante são as mulheres. Todes por que o feminismo liberou as pessoas a se
identificarem somente como homens ou mulheres e abriu espaço para outras
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expressões de gênero – e de sexualidade – e isso veio a interferir no todo da vida.
Todos por que luta por uma certa ideia de humanidade e por isso mesmo, considera
que aquelas pessoas definidas como homens também devem ser incluídas em um
processo realmente democrático coisa que o mundo machista – que conferiu aos
homens privilégios, mas o abandonou em uma profunda miséria espiritual. (TIBURI,
2018, p 12).

Nesse cenário interseccional e de reconhecimento das diferenças, nasce o termo lugar
de fala que constantemente aparece nos espaços de militância feminista e atualmente vem
ganhando visibilidade através de autoras que fazem parte do movimento e foram base para a
construção deste trabalho.
A principal precursora do tema é a filósofa, feminista e acadêmica Djamila Ribeiro,
que, através de atuações expressivas na internet tendo como pauta principal o feminismo negro,
se popularizou e tornou-se colunista. Em 2017, coordenou a produção da coleção Feminismos
Plurais, onde publicou o livro O que é lugar de fala?, recentemente lançou o livro Quem tem
medo do feminismo negro?, que se tornou frequentemente indicado pelas críticas literárias. Em
seguida, a Arquiteta e Urbanista Joice Berth, militante do movimento negro, também colunista,
tornou-se reconhecida através dos seus expressos posicionamentos nas redes sociais, sobre
questões raciais, gênero e arquitetura, foi convidada por Djamila para integrar a coleção
Feminismos Plurais, onde publicou o livro O que é empoderamento? Após o lançamento do
livro, tornou-se bastante solicitada nos eventos que envolvem arquitetura e problemas sociais.
Em complemento, a professora de filosofia Marcia Tiburi, bastante conhecida no
cenário político, possui diversas publicações no campo da ética, filosofia do conhecimento e
feminismo. Integrou o elenco de programas de bastante visibilidade que tinham como foco
discutir política, cultura e atualidades. Recentemente, publicou o livro Feminismo para Todos,
Todas e Todes, que nos convida a pensar nas estruturas da sociedade e a levar o feminismo a
sério para além dos modismos e discursos prontos.
O conceito da expressão representa a busca pelo fim da mediação, ou seja, o oprimido
fala por si, como protagonista da própria luta e consequentemente da dor de opressão, visto que
foi através do patriarcado que a história foi escrita, documentada e contada.
Patricia Hill Colins, (2016) professora de sociologia da universidade de Maryland,
afirma que existem mecanismos de tradução praticadas pela classe dominante que torna o que
foi dito pela classe dominada mais palatável, fazendo com que as ideias do grupo dominante
sempre se sobressaiam. Daí, percebe-se a importância do lugar de fala, pois, excluindo o
mediador desse processo, exclui-se também a deslegitimação e o apagamento que a classe
dominante imprime sobre a dominada.
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Historicamente, falar sempre foi indicação de poder, reivindicar essa posição viabiliza
a reafirmação da existência nos espaços. Assim, a ausência dessas narrativas pelos “diferentes”
configura a eles uma invisibilidade e, consequentemente, uma ausência de direitos. Segundo
Djamila Ribeiro (2018), em seu livro O que é lugar de fala, as experiências desses grupos
localizados socialmente de forma hierarquizada e não humanizada, faz com que suas produções
intelectuais, saberes e vozes sejam tratadas de forma igualmente subalternas.
Sobre a importância do lugar da fala, completa Tiburi:
Aspectos heteroconstruidos, signos de opressão, são vistos do ponto de vista da
sujeição vivida. Daí a importância ‘fala’ como expressão e auto expressão no contexto
do poder. O patriarcado, versão de gênero do capitalismo e do racismo sempre privou
as pessoas de sua expressão própria. O capitalismo só suporta seus ventríloquos e seus
bonecos, jamais a fala autêntica, poética e política. (2018, p 54).

Assim, falar de si mesma em todas as esferas – na arte, no conhecimento, na religião é garantir a expressão da particularidade que é existir nesses lugares, e imprimir suas
características diversas que, em suma, fazem parte da construção da essência que o faz ser um
indivíduo. Assim, o “falar não se restringe ao ato de emitir palavras, mas de poder existir.
Pensamos lugar de fala como refutar a historiografia tradicional e a hierarquização de saberes
consequente da hierarquia social.”. (RIBEIRO, 2018, p. 45)
Dando segmento a essa busca do direito de existir, outro fator bastante significativo é
o tomar consciência de si enquanto sujeito ativo na sociedade, que possui um papel e uma
função, já que “muitas vezes estar imerso numa realidade opressiva impede-lhe uma percepção
clara de si mesmo enquanto oprimido”. (BERTH, 2018, p. 16)
É impossível falar em feminismo e movimento negro sem falar de empoderamento,
um neologismo do educador Paulo Freire que tem origem no termo inglês “empowerment”. De
acordo com a compreensão freireana, o conceito de empoderamento não se trata de um processo
de natureza individual, está ligado à classe social (FREIRE, Paulo. SHOR, Ira, 1986). Para o
autor,
ele brota de um processo de ação social em que os indivíduos tomam posse de suas
próprias vidas pela interação com outros indivíduos, gerando pensamento crítico em
relação à realidade, favorecendo a construção da capacidade pessoal e social,
permitindo as transformações necessárias de relações sociais de poder no meio em
que vivem.
Mesmo quando você se sente, individualmente, mais livre, se esse sentimento não é
um sentimento social, se você não é capaz de usar sua liberdade recente para ajudar
os outros a se libertarem através da transformação da sociedade, então você só está
exercitando uma atitude individualista no sentido do empowerment ou da liberdade
(FREIRE, Paulo. SHOR, Ira 1986, p. 135).
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Isso faz do empoderamento um processo de ação coletiva, que se dá na interação entre
indivíduos, o qual envolve, necessariamente, um desequilíbrio nas relações de poder na
sociedade. A socióloga Magdalena Leon (2001) ressalta que sem a organização coletiva é
impossível mover as estruturas sociais atuais, pois essa visão individual desconecta os sujeitos
da real condição das relações entre as estruturas de poder, as práticas da vida cotidiana e o
contexto sociopolítico. Nesse contexto, Joice Berth (2018, p. 41) complementa:
Se a coletividade é resultado da junção de muitos indivíduos que apresentam algum
– ou alguns – elementos em comum, é intrínseco que se retroalimenta continuamente.
Indivíduos empoderados formam uma coletividade empoderada e uma coletividade
empoderada, consequentemente formada por indivíduos com alto grau de recuperação
da consciência do seu eu social e de suas complicações e agravantes.

A fim de melhor esclarecer a relação entre o empoderamento individual e coletivo,
Berth (2018) relaciona o contexto a uma edificação, os indivíduos seriam os seus componentes
construtivos – tijolos, telhado, piso, pintura. - estes serão adquiridos e aprimorados para que
resultem na tão sonhada moradia. Estes elementos precisam ter qualidade individual para que
o resultado também seja de qualidade. Esses elementos isolados não conseguem culminar no
objetivo inicial que é a edificação.
Conclui-se que estes elementos – feminismo, lugar de fala, empoderamento,
interseccionalidade – são ferramentas que possibilitam a ascensão das classes constantemente
subalternizadas, atuando nos agentes que mantêm a opressão estrutural de pé, visto que os
grupos oprimidos eram constantemente silenciados.
É através desses instrumentos que germina a possibilidade de enfraquecer as opressões
vividas pelas mulheres, população LGBT+, pobres e todas as classes que a hierarquia social
confere a posição de subalterno. Esse conjunto possibilita romper as amarras invisíveis que
envolvem o contexto de ser oprimido na sociedade.

3.2 O LUGAR DAS MULHERES NA CIDADE

O direito das mulheres sempre esteve atrelado às minorias, já que a cultura enraizada
oprime os menos favorecidos, eleva e desigualdade e promove o patriarcado. Neste contexto,
os grupos feministas são formados para reivindicar as carências e os direitos esquecidos,
buscando igualdade, liberdade e novos meios para construir uma cidade mais democrática.
O feminismo teve um papel fundamental para questionar as relações de opressão e
anunciar novas possibilidades. É uma radicalização da proposta de autonomia, liberdade,
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autodeterminação e emancipação humana. Ao longo do século XX, as mulheres conquistaram
vários direitos como frutos de sua luta organizada em várias partes do mundo, embora isso
tenha se dado de forma extremamente desigual segundo o contexto de cada país.
Em setembro de 1968, quando cerca de 400 mulheres se aproximaram do teatro onde
ocorria o concurso Miss América, em Atlantic City, dispostas a pôr fogo em apetrechos como
sutiãs, cílios postiços e saltos altos, elas estavam prestes a mudar radicalmente a história do
feminismo no mundo.
A “queima de sutiãs” foi mais metafórica do que literal. Quando as americanas, que
protestavam contra o Miss América, não puderam fazer a queima, elas decidiram enterrar os
sutiãs, as revistas femininas e as saias num cemitério. Foram atos radicais como este, de recusa
da invisibilidade da mulher como ser histórico, que possibilitaram as conquistas. O universo
feminino saiu do tanque, da casa, do quarto, e ganhou outros espaços. (O GLOBO, 2015)
A onda do movimento feminista dos anos 60 marcou grandes avanços na afirmação da
necessidade de organização de um movimento autônomo das mulheres, a consolidação do
reconhecimento das mulheres como sujeitos políticos e a elaboração de um arcabouço teórico
que questionou vários dos paradigmas dominantes do conhecimento teórico. Foi nesse período
que as feministas passaram a ocupar mais espaços nas universidades e a produzir críticas às
teorias que foram construídas tomando a experiência masculina como universal, ocultando não
só as mulheres, como as relações de poder entre homens e mulheres. O debate sobre o trabalho
doméstico, a própria formação do conceito de gênero e do patriarcado como sistema, marcam
este período.
Durante os anos 90, começaram a se formar as primeiras redes para discutir o tema de
mulheres e economia, que mais tarde evoluiu para o debate sobre economia feminista. Esses
espaços se reforçaram associados à resistência contra a Área de Livre Comércio das Américas
(ALCA), organizada pela Aliança Social Continental. Num primeiro momento, esse processo
foi quase invisível e pouco valorizado dentro do feminismo.
Segundo a SOF - Sempreviva Organização Feminista (2015), foi neste contexto que
começou também a organização da Marcha Mundial de Mulheres (MMM), lançada em 8 de
março de 2000, como uma campanha internacional contra a pobreza e a violência sexista. A
inspiração surgiu de uma manifestação ocorrida em 1995, em Quebec, Canadá quando 850
mulheres caminharam por 200 quilômetros pedindo simbolicamente pão e rosas.
Segundo o site da Organização (2018) o movimento parte do princípio de organização
das mulheres urbanas e rurais através de alianças com os movimentos sociais, além de defender
uma concepção que as mulheres são sujeitos ativos na luta de transformação de suas vidas. A
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marcha realiza ações internacionais a cada cinco anos, nas quais reúnem-se grupos feministas
de todo o mundo, além de atividades nos anos intermitentes. O Fórum Social Mundial, realizado
pelo movimento, foi fundamental para a construção dessas alianças, visto que, desde a sua
primeira edição em 2001, já afirmavam a formação de “outro mundo possível para as mulheres”
através da liberdade e igualdade entre homens e mulheres. (Figura 09)
Figura 9 - Marcha Mundial das Mulheres

Fonte: Site Oficial da Marcha Mundial das Mulheres, 2014

Na perspectiva de enfrentamento às desigualdades de gênero, organizações e coletivos
feministas têm assumido a luta política em defesa da construção de relações sociais igualitárias
entre homens e mulheres. Entre essas expressões do feminismo contemporâneo estão a Marcha
Mundial das Mulheres e a Marcha das Vadias2.
O movimento slutwalk, que traduzido para o português significa “Marcha das Vadias”
ou “Marcha das Vagabundas”, surgiu na cidade de Toronto, no Canadá, no ano de 2011. Em
uma fala pública sobre segurança e prevenção ao crime no campus da Universidade de York,
um policial chamado Michael Sanguinetti afirmou que “as mulheres deveriam evitar se vestir
como vadias, para não serem vítimas de ataques”.
No Brasil, as marchas acontecem anualmente em várias capitais desde 2011, e têm
sido caracterizadas por levarem milhares de mulheres às ruas, colocando na ordem do dia as
reivindicações feministas. De acordo com Thaisa Vanessa Costa Oliveira, em Feminismo
2

Embora o sujeito central do feminismo sejam as mulheres, outros sujeitos compõe as Marchas das Vadias como
por exemplo travestis, transexuais, gays e homens que defendem o feminismo como projeto.
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Contemporâneo: uma análise da Marcha das Vadias, a principal reivindicação das “Marchas” é
a autonomia das mulheres sobre seus corpos e suas sexualidades e a não culpabilização pelas
violências sofridas. Entre outras bandeiras de luta, estão os direitos reprodutivos e sexuais, a
defesa da laicidade do Estado, a legalização do aborto. (OLIVEIRA, 2015)
Segundo a autora, a Marcha das Vadias tem sido qualificada por um suposto
“radicalismo na ação” e por desafiar estruturas sociais que conformam o sistema patriarcal,
como a religião e a moral dominante. Traço marcante de seu ideário, a agenda que pauta essas
ativistas é muito mais ampla do que as manifestações contra abusos em relação ao gênero. Elas
têm se posicionado sobre modelos de desenvolvimento e questionam o capitalismo e as
violações de direitos de comunidades indígenas femininas, entre outras questões.
A Marcha das Vadias seria expressão de um feminismo irreverente e ousado, que usa
o corpo como forma de expressão e como bandeira da liberdade. De acordo com Oliveira
(2015), essas expressões feministas que ganham força no Brasil não parecem se tratar de um
“novo feminismo”, mas do mesmo feminismo que, historicamente, tem pautado as demandas
concretas da vida das mulheres, apresentando suas reivindicações e garantido conquistas no
campo dos direitos.
A principal reivindicação das marchas é a autonomia feminina sobre seus corpos e sua
liberdade sexual. A sexualidade feminina sempre foi negada enquanto fator individual, devido
a isso, ela não é incentivada a descobrir seu próprio corpo, a mulher é condicionada a uma
heterossexualidade, onde o domínio é sempre masculino, que precisa constantemente ser
saciado. As mulheres marcham pelo pleno direito de exercer a sua sexualidade, livre de
repressões e julgamentos, o novo feminismo questiona a supremacia masculina nas relações
sexuais, defendem as mulheres como seres também sexuais, reivindicam o prazer feminino e
questionam a cultura falocêntrica, onde o sexo só é legitimado com a presença do órgão
masculino.
Nesse contexto falocêntrico e heteronormativo, as mulheres também marcham pelo
direito de escolher quem amar. Mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais reivindicam o direito
de exercer a sua sexualidade e sua identidade de gênero, livres do modelo de feminilidade
imposta pelo patriarcado. Frequentemente deslegitimadas, visto que a sexualidade feminina
está condicionada ao prazer do homem, a lógica das relações afetivas que não envolvem uma
figura masculina é inadmissível ao patriarcado. Isso ocasiona a invisibilidade dessas relações,
que atua como agente silenciador e de violência onde os crimes sexuais (estupro corretivo) são
varridos para baixo do tapete e as ocorrências tornam-se apenas estatísticas. (Figura 10)
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Figura 10 - A luta LGBT na marcha das vadias

Fonte: Dissertação Kelly Yara de Souza Mendonça, 2017

Nesse viés, contesta-se a hipersexualização e objetificação do corpo feminino, onde as
mulheres são vistas como mero objeto de interesse sexual e sua valorização se dá apenas por
esse apelo. Isso resulta numa desumanização, onde as mulheres são apresentadas como seres
que não possuem vontade própria ou autonomia e assim, se criam padrões e modelos que as
mulheres precisam seguir obrigatoriamente.
Outra pauta de extrema relevância nas marchas é o direito reprodutivo das mulheres.
A descriminalização do aborto segue sendo reivindicado como pauta de saúde pública, uma
grande parcela das mulheres morre devido à realização do procedimento de maneira insegura.
Independente das leis que o proíbem, o aborto continua acontecendo, contudo, mulheres de
classe social elevada, conseguem realizá-lo sem nenhuma restrição, basta pagar por ele. A
criminalização dessa prática continua sendo uma resposta racista e classista de um estado
seletivo que penaliza apenas uma parcela da população, sendo as mulheres negras da classe
trabalhadora as mais violentadas. Outro ponto importante é que a maternidade é compulsória, a
paternidade não, a mulher opta pelo aborto, é julgada pela mídia, pelo estado e pela sociedade,
enquanto o homem tem passe livre para abandonar seus filhos, diferente do que ocorre com a
mulher, a sociedade não o julga e o estado não os obriga com eficiência a assistir efetivamente
a sua prole.
Além de todas essas questões, a mais importante é o direito de escolha. Negar às
mulheres acesso ao aborto é negar-lhes direito ao seu corpo e a sua vida. O feto pertence ao
corpo feminino e a mulher - que, como qualquer outro indivíduo, é cidadã e soberana para decidir
o que deve ser feito, qual caminho seguir - deve ter garantido o direito de escolha.
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Figura 11 - Aborto e a Marcha das Vadias

Fonte: Carta Capital, 2015

Observa-se que, apesar do movimento ter se iniciado contra a violência sexual, a cada
nova marcha, outras pautas foram sendo agregadas, como exemplo, as discussões da classe
LGBT, das profissionais do sexo, idosos, mulheres negras, dentre outros movimentos que
comungam da mesma opressão, o que revela a interseccionalidade presente no movimento,
diante da heterogeneidade das mulheres que o integram.
As marchas rompem os rótulos e as amarras impostas ao ser mulher. Promovem o
empoderamento feminino, pois a tomada de consciência traz à tona a liberdade e o poder de
escolha, que levam a uma serie de atitudes que rompem com a submissão social. Como é
possível ver na figura a seguir, na campanha “Feminista, por que?”, os cartazes incentivam um
olhar para si e para suas necessidades, um olhar de prioridade que rejeita as imposições feitas
constantemente pela sociedade machista. (Figura 12)
Figura 12 - Campanha “Feminista, por que?

Fonte: Site Marcha das Vadias DF, 2012
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Nos dois exemplos dados, é possível identificar uma relação direta com a libertação
do corpo e todas as simbologias que envolvem o ser mulher na sociedade. As marchas possuem
um caráter performático, onde o corpo é a plataforma para suas reinvindicações. Segundo
Helene (2013, p. 75), “um corpo performático, que se utiliza da marcha como ritual de
performance coletiva”.
Nesse cenário de resistência feminina, acrescenta-se os movimentos classistas, que
lutam pelo fim da exploração das mulheres da classe trabalhadora através do fim das divisões
sexuais de trabalho. Não se limitando à igualdade entre os sexos, a luta é voltada para as
desalienações das relações sociais que tornam a mulher objeto de exploração. Assim, sua
emancipação não é um ato de caridade, mas sim uma necessidade fundamental da revolução.
Em Aracaju, cidade que serviu de base para as reflexões propostas neste TFG, citamos
o Coletivo Feminista Classista Ana Montenegro, que se organiza na luta contra a opressão e
exploração das mulheres da classe trabalhadora, e constrói a luta pelo feminismo e pela
superação da sociedade de classes.
O Ana Montenegro é um coletivo alinhado ao marxismo, que compreende que as
demandas de gênero devem tencionar o estado burguês, buscando a ruptura com o sistema
capitalista e todas as suas formas de exploração pautadas tanto na divisão de classes quanto nas
diversidades humanas. O coletivo defende que a luta feminista deve estar atrelada à luta de
classes e não deve ser uma luta secundária, nesse sentido reitera-se a linha estratégica com o
feminismo classista ao entender que as relações sociais – de classe, de gênero, de raça, de etnia
– estão historicamente ligadas. O nome do coletivo é uma homenagem à militante Ana Lima
Carmo, que dedicou sua vida a luta das mulheres e de toda a classe trabalhadora. Ana
Montenegro, nome que assumiu devido a intensa atividade jornalística na imprensa comunista,
intensificou sua participação nas lutas político-sociais nas manifestações em apoio às ocupações
que os trabalhadores sem teto fizeram no bairro da Liberdade, em Salvador.
Ressalta-se, ainda em Aracaju, o protagonismo feminino na luta por moradia através
do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e o Movimento dos Trabalhadores
Sem Teto (MTST), no qual mulheres participam ativamente da organização dos protestos e
compõem a linha de frente, assumindo postos de liderança e representação nos movimentos. O
MTST, tem sua organização pautada no princípio da participação e da coletividade, com a
intenção de organizar as frentes de trabalhadoras e trabalhadores urbanos que, em grande
maioria, vivem nas periferias devido à lógica segregacionista da cidade. (Figura 13)
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Figura 13 - Grito dos excluídos MTST Sergipe

Fonte: Facebook MTST Sergipe, 2018

Apoiando-se em Vianna (2005, p. 81) conclui-se que ao saírem às ruas, despindo ou
vestindo seus corpos de suas verdades,
Essas mulheres foram transgressoras, posto que negaram suas limitações ao âmbito
privado; recusaram o apanágio masculino no acesso ao conhecimento e ao exercício
do poder político; rejeitaram o confinamento doméstico ou a mera condição de
coadjuvante das lutas. Mulheres que foram às ruas, entre outras coisas, reivindicar
casa para morar e o direito de pertencimento à cidade, que cada vez mais, consolidavase como o lugar do futuro, o lócus da modernidade, face, inclusive, a um esvaziamento
contínuo do campo e de suas possibilidades de oferecer vida digna a seus habitantes.
(2005, p. 81).

E qual seria o lugar das mulheres na cidade? A definição da palavra lugar segundo o
Michaelis (2018), refere-se a um espaço ocupado por um corpo, assim sendo, as mulheres que
num momento na história tiveram seu direito a urbe restringido, hoje se opõem às
consequências dessa época e ocupam o espaço de todas as formas possíveis. Além de estarem
na rua diariamente, exercendo suas funções, elas se organizam coletivamente para exigir um
espaço inclusivo que as reconheça como integrante do sistema, suas necessidades e as
problemáticas que as envolvem em todos os contextos sociais, familiares e pessoais.
A posição da mulher na cidade é de quem resiste. O ato de sair às ruas, simboliza o
grito pela liberdade limitada por uma sociedade que não a reconhece, restringindo-a ao espaço
privado, e que a violenta todos os dias no espaço público. Através da visibilidade conquistada
por essa resistência, elas descontroem e rompem as relações do poder que estão imbricadas na
cidade e na sociedade, refutando o conceito de que a mulher é frágil e não pertence ao espaço
público.
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Ao discutir o lugar das mulheres no cotidiano e na cidade, Dias (2012) esclarece que
esse foi o processo desempenhado por elas no decorrer da globalização: transformar a visão de
subalternidade, submissão e passividade ou até de inexistência da autonomia feminina.
Ainda segundo o autor, as mulheres vivem em constante conflito de pluralidades dos
significados da sociedade. Esses conflitos são o palco do cotidiano, visto que não se define o
cotidiano pelas suas regularidades, e sim pelos conflitos nos quais são necessários criar
estratégias de luta. Em um cotidiano, compreendido como um espaço cercado, as mulheres
tornam-se indivíduos sem saída, dentro de um espaço público repleto de batalhas. Dias (2012,
p. 90) complementa que
a mulher pode fazer de si mesmo algo novo, novas interpretações do que ela ainda não
tentou ser, na tentativa de suportar a falta de saída. [...]. As mulheres, nessa
perspectiva, são criaturas em fuga para frente, sedentas do processo de metamorfose,
pois na tentativa de encontrar uma saída, ou de aceitar qualquer esforço para mudar,
constitui o funcionamento da história da espécie como trabalho para a saída.

Ao assumir o papel de transformadora da sua realidade, toma consciência de que não
há ninguém que possa desempenhá-lo melhor. Ao se inserir nos espaços de poder, através das
fissuras resultantes do tensionamento que essa ocupação ocasiona no sistema, mulheres se
tornam agentes de transformação, atitude reverberada diretamente na cidade.
Uma vez que a cidade ainda reproduz desigualdade, é através da resistência e da luta
feminina, que se reivindica um olhar mais sensível às problemáticas não apenas vividas pelas
mulheres, mas por todas as pessoas que tenham algum tipo de limitação no uso do espaço
urbano. Dessa maneira, incorporar as questões de gênero na construção de um novo urbanismo,
significa também, incorporar as problemáticas de outras parcelas da sociedade que
historicamente são ignoradas pelas políticas públicas.
A cidade é palco privilegiado de lutas sociais e de movimentos organizados que
buscam uma nova forma de construir o urbano. E, exatamente pelo fato de a cidade
ser fruto das relações sociais e do sistema econômico, lutar por uma mudança nela,
implica também lutar por uma mudança no próprio sistema econômico. Visto que a
cidade é um produto social, se existe vontade e necessidade de transformá-la por
grupos organizados, também estarão em busca de transformações estruturantes no
sistema de produção, o que resulta que as movimentações por mudança na cidade
possuem em si próprias um potencial revolucionário. (VIANNA 2014, p. 17)
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4 UM OLHAR SENSÍVEL AO CORPO FEMININO: PLANEJANDO AS ATIVIDADES

Esta seção é um convite para o olhar sensível à realidade feminina na cidade.
Contrariando a lógica “urgente” da sociedade atual, onde tudo acontece muito rápido, a intenção
é captar as subjetividades que envolvem o contexto social no qual a mulher está inserida. A
experiência na disciplina Cultura, Paisagem e Cidade trouxe uma série de possibilidades para
observar e apreender a cidade em sua diversidade.
Acredita-se que, apesar da indicação dos arquitetos e urbanistas dos usos possíveis
para o espaço projetado, são aqueles que o experimentam no cotidiano que os atualizam. São
as apropriações e improvisações dos espaços que legitimam ou não aquilo que foi projetado, ou
seja, são essas experiências do espaço pelos habitantes, passantes ou errantes que reinventam
esses espaços no seu cotidiano.
De acordo com Paola Berenstein Jacques (2008) em Corpografias Urbanas, os
praticantes ordinários das cidades atualizam os projetos urbanos e o próprio urbanismo, através
da prática, vivência ou experiência dos espaços urbanos.
Para os errantes – praticantes voluntários de errâncias – são sobretudo as vivências e
ações que contam, as apropriações feitas a posteriori, com seus desvios e atalhos, e
estas não precisam necessariamente ser vistas (como ocorre com a imagem ou cenário
espetacular), mas sim experimentadas, com os outros sentidos corporais.

Assim, considera-se que errar, ou seja, a prática da errância, pode ser um instrumento
da experiência urbana, uma ferramenta subjetiva e singular, ou seja, o contrário de um método
ou de um diagnóstico tradicional.
Ainda segundo a autora, a errância urbana é uma apologia da experiência da cidade,
que pode ser praticada por qualquer um, mas que o errante pratica de forma voluntária. O errante
é então aquele que busca o estado de espírito (ou melhor, de corpo) errante, que experimenta a
cidade através das errâncias, que se preocupa mais com as práticas, ações e percursos, do que
com as representações, planificações ou projeções.
O errante não vê a cidade somente de cima, em uma representação do tipo mapa, mas
a experimenta de dentro, sem necessariamente produzir uma representação qualquer
desta experiência além, é claro, das suas corpografias 3 que já estão incorporadas,
inscritas em seu próprio corpo. Esta postura crítica e propositiva com relação à
apreensão e compreensão da cidade por si só já constitui uma forma de resistência
tanto aos métodos mais difundidos da disciplina urbanística – como o tradicional
“diagnóstico”, baseado principalmente em bases de dados estatísticos, objetivos e
3

A cidade é lida pelo corpo como conjunto de condições interativas e o corpo expressa a síntese dessa interação
descrevendo em sua corporalidade, o que Jacques (2008) passas a chamar de corpografia urbana.
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genéricos – quanto ao próprio processo de espetacularização das cidades
contemporâneas.

Seguindo esse pensamento, buscou-se experimentar e estar sensível ao corpo feminino
no contexto urbano através das experiências e percepções vivenciadas juntamente com os
alunos.
A autora Fabiana Britto (2010), em Co-implicações entre o corpo e a cidade, afirma
que a cidade é percebida pelo corpo como conjunto de condições interativas e o corpo expressa
a síntese dessa interação através de uma corpografia. As corpografias formulam-se como
resultante da experiência espaço-temporal que o corpo processa, relacionando tudo o que faz
parte do seu ambiente de existência. Para a autora, o ambiente urbano não é para o corpo
meramente um espaço físico disponível para ser ocupado, mas um campo de processos que,
instaurado pela ação interativa dos seus integrantes, produz configurações de corporalidade.
Contudo, não é possível identificar e compreender precisamente quais corpografias
estão impressas no corpo. A autora descreve a corpografia como um fenômeno de ocorrência
simultânea e continua de relações de diferentes naturezas e escalas de tempo. Dessa forma, não
há como identificar seu começo, meio e fim - visto que não descrevem trajetórias de um ponto
a outro – nem distinguir precisamente quais condições estão envolvidas.
Compreendendo tais apontamentos, se fez necessário formular estratégias, levando o
trabalho a optar por meios de fazer ouvir e relatar as nossas experiências enquanto sujeitos desse
contexto urbano. Tais narrativas foram coletadas em conjunto com os alunos, com a finalidade
de captar as corpografias fornecidas de maneira direta ou indireta, em conjunto com os discentes
e as atividades que foram propostas.
As estratégias tiveram como objetivo inicial expor os discentes ao cotidiano feminino
na cidade, concretizando-se através de três atividades principais. Inicialmente foi proposto um
questionário virtual, que pensado como uma ferramenta democrática, teve a intensão de tornarse um lugar de fala, disponibilizado através das redes sociais. Através dos relatos dessas
mulheres, buscou-se perceber as nuances que envolvem a experiência urbana do corpo
feminino.
O questionário foi desenvolvido através da plataforma Google Forms e consistiu em
19 perguntas objetivas e subjetivas. Com o propósito de delinear o perfil das respondentes, as
objetivas corresponderam a questionamentos básicos como nome, idade, orientação sexual,
bairro onde mora, trabalha e os meios de transporte utilizados. As questões subjetivas basearamse em indagações feitas referente ao uso do espaço público. Elas possibilitaram às respondentes
que expressarem suas relações com este ambiente. Os questionamentos agiram como um

54

convite a reflexão ao tema e concomitantemente como uma espaço para desabafo e
reinvindicação.
A segunda atividade foi o Cinearq Club, circuito de cinema realizado pelo Núcleo de
Projetos, Pesquisa e Extensão em Arquitetura e Urbanismo da Unit (NUPPE), com a proposta
de aproximar cinema e arquitetura e assim proporcionar debates acerca de vários temas
relacionados ao curso.
Trabalhando em conjunto com o NUPPE, as sessões foram pensadas como um espaço
de troca de experiências, um lugar de fala, onde os presentes pudessem contar as suas histórias,
expor pontos de vista, um espaço onde foi possível ouvir e falar.
Foram realizadas três exibições, na primeira foi apresentado o documentário Chega de
Fiu Fiu, que traz o debate sobre as questões de gênero, direito da mulher ao espaço público e
assédio. O filme apresentou a narrativa de três mulheres e suas dinâmicas ao vivenciarem a
cidade - São Paulo, Salvador e Brasília. Na segunda seção, foi exibido o filme As sufragistas
que traz a realidade das primeiras ativistas do feminismo no início do século XX, assim
conhecidas justamente por terem iniciado um movimento no Reino Unido a favor da concessão,
às mulheres, do direito ao voto.
Na terceira exibição, o filme Que horas ela volta? trata dos conflitos que acontecem
entre uma empregada doméstica do Brasil e seus patrões de classe alta, criticando as
desigualdades da sociedade brasileira.
Concomitantemente a exibição dos filmes, os alunos foram provocados a experimentar
a cidade, assumindo o papel de errantes. Como mote, foi indicado um olhar diferenciado para
a vivência do corpo feminino na cidade. Esta etapa foi de suma importância, visto que a
exposição e aproximação com a realidade da cidade, despertou um olhar sensível aos detalhes,
abrindo espaço para ouvir os mais diversos tipos de narrativas.
Detendo-nos na exibição dos filmes, a sessão de abertura realizada no dia 05 de
setembro, na sala 29 do Bloco B da Universidade Tiradentes trouxe o documentário
independente Chega de FiuFiu, dirigido por Amanda Kamanchek Lemos e Fernanda Frazão e
produzido em parceria com a Brodagem Filmes. O documentário integra a campanha
homônima criada em 2014 pela organização Think Olga e traça uma narrativa composta de três
momentos: a utilização de óculos com uma micro câmera escondida, usado por mulheres em
seu dia a dia; a vida de três personagens de diferentes cidades (Brasília, São Paulo e Salvador)
e o diálogo com especialistas sobre assédio, identidades, sexualidade, participação e
mobilização social e masculinidades (Imagem 14).
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Em formato documental, Chega de fiu fiu acompanha a história de três mulheres: Rosa
Luz, rapper e artista visual moradora do Gama, Raquel Carvalho, estudante de enfermagem que
vive em Salvador, e Teresa Chaves, professora de história de São Paulo. Cada uma delas têm
relatos parecidos de assédio nos espaços públicos mesmo em perspectivas diferentes, já que
cada uma delas vive uma realidade.
Figura 14 - Pôster do documentário "Chega de Fiu Fiu"

Fonte: Divulgação Uol, 2018

As nuances que envolvem cada personagens dão tom ao documentário, abrindo espaço
para tratar outras opressões que vão além do gênero. A personagem Raquel explana uma
realidade imbricada em racismo, gordofobia e lesbofobia, já Rosa Luz lida diariamente com a
transfobia e Tereza mulher cisgênero, de classe média vem expor que apesar dos privilégios
que sua condição implica, nenhuma delas é aceita pela cidade.
Além dos depoimentos, o documentário também explora o ponto de vista masculino
em relação a violência sexual, defendendo a premissa de que os homens também podem ajudar
na educação e conscientização da figura masculina, que imbuído na cultura machista, assedia.
A banalização e normalização do assédio faz com que muitas mulheres não consigam
identificar o ato. Existe uma falta de consciência de que o comportamento mascarado como
elogio ou cantada não é um mero constrangimento, e sim crime.
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Durante a vivência realizada na cidade pelos alunos, um dos depoimentos coletados
veio confirmar a naturalização do assédio por parte das mulheres, reconhecendo-o como elogio,
exposta no documentário. Ao expor seu posicionamento, os alunos voluntariamente buscaram
esclarecer que a situação relatada se tratava de um assédio. Após uma breve conversa e alguns
relatos dos alunos sobre casos ocorridos, a entrevistada reconsiderou a sua resposta, descreveu
alguns casos que ocorreram quando ela era jovem, e também relatou a preocupação que tem
quando suas filhas andam sozinhas na cidade.
Segundo o relato do aluno Akssen Berg (2018):
[...] muitas mulheres ainda não sabem o que realmente quer dizer ser assediadas no
dia a dia. Muitas delas se sentem incomodadas, mas não classificam isso como
assédio. Apesar de ter muita coisa mudando, muitas mulheres ainda acham que a culpa
de serem é delas.

O filme explica quais são os tipos de assédio e como a lei o enquadra. De forma
objetiva, apresenta os dispositivos legais que garantem sua proteção, visto que, as violências de
gênero são constantemente minimizadas por nossa sociedade.
O documentário busca despertar para o machismo velado que vivemos todos os dias,
muitas vezes disfarçado de elogio ou brincadeira. Esta atividade mostrou-se como um convite
para conhecer a realidade de muitas mulheres, tornando-nos sensíveis às narrativas alheias que
expõem as camadas de dor, trauma e injustiça que o assédio carrega. O Chega de Fiu-Fiu refuta
a legitimidade que tem o assédio em nossa sociedade, e nos faz perceber que não podemos
continuar considerando como algo bom, natural ou um flerte. Após a sessão, foi iniciada uma
roda de conversa. Reproduzindo o filme, várias participantes sentiram-se motivadas a partilhar
suas histórias particulares (Figura 15).

57

Figura 15 – Exibição do documentário Chega de fiu-fiu

Fonte: Autora, 2018
Figura 16 - Debate do documentário Chega de Fiu Fiu

Fonte: Autora, 2018

Motivados pelo debate e pelas narrativas expostas no documentário, os alunos foram
desafiados a uma vivência na cidade com o propósito de perceber a vivência feminina da cidade.
Esta etapa foi de suma importância por aproximar o aluno da realidade local, levando-os a
perceber que a conjuntura explicitada no filme é algo próximo. As apreensões e percepções
desta etapa, bem como das seguintes serão expostas no próximo item.
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Na segunda sessão, realizada no dia 27 de setembro, na sala 03 do Bloco B da
Universidade Tiradentes, foi exibido o filme As Sufragistas de 2015, dirigido por Sarah Gavron.
O filme traz um recorte histórico da luta das mulheres pelo direito ao voto em Londres. A
protagonista, Maud Watts é uma mulher da classe operária que trabalha numa lavanderia desde
pequena, sem formação política, acostumada com a opressão masculina e que nunca questionou
o sistema. O roteiro acompanha o despertar político de Maud rumo à libertação das regras
sociais do início do século XX, que embora não se considere uma militante sufragista, em
lealdade a uma amiga se envolve na luta feminista. (Figura 17).
Figura 17 - Pôster do filme As Sufragistas

Fonte: Divulgação, 2015

Logo no primeiro momento, é apresentado um pequeno resumo do contexto histórico
que se passa o enredo. Mulheres trabalhando nas fábricas enquanto os homens discutem no
parlamento a crença de que as mulheres não possuíam equilíbrio mental para exercer
julgamentos em assuntos políticos.
As Sufragistas adota um ponto de partida interessante ao escolher como protagonista
uma mulher sem formação política. Esta lavadeira, acostumada à opressão masculina, nunca
questionou o sistema, mas aos poucos descobre seus direitos como cidadã.
A tomada de consciência da protagonista com relação a sua dura realidade de opressão,
leva-nos a reflexão do papel do feminismo e como ainda nos dias de hoje, é possível encontrar
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mulheres que estão acostumadas com sua vida de tal forma que não percebem que ainda existe
muito a ser feito em relação aos direitos das mulheres.
O longa-metragem refuta a ideia de que mulher é o sexo frágil. As militantes se
organizam, ocupam as ruas, incendeiam caixas de correio, apedrejam comércios e
estabelecimentos públicos com o propósito de chamar a atenção e dar visibilidade a suas
reinvindicações.
Nesse ponto, retomamos o conceito de empoderamento discutido anteriormente. Onde
o empoderar-se significa tomar posse de sua própria vida pela interação com os outros
indivíduos, gerando pensamento crítico em relação a realidade opressiva na qual o indivíduo
está inserido. Isso reverbera na organização coletiva, visto que o empoderamento individual
não é suficiente para mover as estruturas de poder da sociedade.
No filme, a restrição ao voto é apresentada como um símbolo de opressão e
desigualdade. O enredo revela que as injustiças sociais relacionadas ao gênero, afetavam
mulheres de todos os níveis sociais, desde as de família rica, as que receberam educação
superior até às da classe operária. Cansadas de protestarem pacificamente e não serem ouvidas,
as sufragistas partem para a desobediência civil e são brutalmente reprimidas pela polícia.
O filme nos leva ao incomodo, frente as violências vividas pelas personagens,
frequentemente ridicularizadas, além de serem consideradas loucas e devassas por lutarem por
seus direitos. Ademais, o enredo evidência que a classe baixa era a que mais sofria com as
represálias, as operárias eram presas e passavam meses encarceradas, pois estas, não contavam
com uma família para pagar a fiança.
Estas práticas podem ser associada a misoginia, que segundo Tiburi (2018) expressa o
discurso de ódio especializado em construir uma imagem visual e verbal das mulheres como
seres pertencentes ao campo negativo. Segundo a autora, os atos de violência, verbal e física
são uma diabólica que transforma em negativo tudo que visa destruir a misoginia.
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Figura 18 - Segunda Sessão Cinearq Club

Fonte: Autora, 2018

Após a sessão, foi solicitado aos alunos a construção livre de painéis que sintetizassem
e refletisse suas percepções dos temas abordados.
A terceira e última sessão, contou com a exibição do filme Que horas ela volta? de
Anna Muylaert laçado em 2015. O filme consegue confrontar o Nordeste e o Sudeste, os ricos
e os pobres, o Brasil segregacionista e a ideia de união nacional.
Regina Casé interpreta Val, uma empregada doméstica de Recife que mora há mais de
uma década em São Paulo, na casa dos patrões. Dentro deste lar de classe média-alta, Val é
considerada “quase da família”, tendo criado os filhos dos patrões como se fossem os próprios,
mas ela ainda faz as suas refeições em uma mesa separada, dorme no quartinho dos fundos e
jamais colocou os pés na grande piscina onde os outros se divertem.
A dinâmica do lar da clássica família burguesa paulistana muda com a chegada de
Jessica, filha de Val, com a intenção de se preparar para o vestibular. Questionadora, ela começa
a tencionar as relações de poder ali estabelecidas, pois expõe todo o preconceito mascarado da
família e desafia toda a situação pré-estabelecida e nunca questionada. Esse comportamento,
deixa Val totalmente transtornada, e a patroa Bárbara incomodada com a presença da filha da
empregada.
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Figura 19 - Que horas ela volta?

Fonte: Divulgação, 2015
Esta leva-nos a refletir sobre o determinismo social, meritocracia e preconceito. Para
Val, aquela configuração de empregado e patrão já era algo determinantemente natural. Em sua
concepção, aquele era o seu lugar na estrutura coletiva, condição aceita de bom grado, afinal
ela era quase da família. Essa dinâmica, é a realidade de boa parte das famílias de classe média
brasileira, onde ser quase da família implica ser aquela que integra, sem verdadeiramente
integrar, e que trabalha sem ter seu trabalho reconhecido.
Como citado anteriormente, o trabalho doméstico é constantemente invisibilizado.
Reforçado pelas relações sociais de sexo, estas tarefas não são valorizadas enquanto trabalho e
naturalmente desempenhadas por mulheres, o que vem a reforçar o abismo entre gêneros que
existe no nosso país.
Destaca-se que o Cinearq Club, juntamente com as atividades decorrentes da exibição
dos filmes tiveram uma importância fundamental neste trabalho. Apesar da intenção inicial de
provocar a reflexão acerca das assimetrias vividas pelas mulheres, os resultados alcançados
ultrapassam qualquer expectativa, possibilitando-nos acessar as mais diversas visões de uma
mesma realidade. Inserida nesta experiência inicialmente como observadora, tornei-me
cúmplice, diretamente afetada pela realidade alheia, dando voz a outras mulheres. Voz que será
ecoada na próxima subseção.
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4.2 COMPARTILHANDO VIVÊNCIAS E PERCEPÇÕES

Ao refletir sobre o interesse pelas questões de gênero, conclui que as primeiras reações
vieram da resistência à situações geralmente disfarçadas de cuidado dentro do meu ambiente
doméstico. Falas como: “Você já está ficando mocinha, sente direito” ou “Menina não pode
mostrar os peitos, vista uma blusa” além da clara obrigação no tocante as tarefas domésticas,
“Você já está grandinha, já pode me ajudar com as tarefas em casa”, apesar de constantes e
incompreendidas, nunca foram aceitas.
Em vários momentos percebi as assimetrias de gênero, quando meu irmão passava
mais tempo brincando na rua ou dele não era exigido algum padrão de comportamento.
Contudo, apesar de não compreender essas imposições, boa parte delas nunca foram vistas
como verdades inquestionáveis, é aí vem as máximas que acredito que a maioria das mulheres
ouviram, “Porque menina precisa se comportar como uma moça” ou “Isso não é brincadeira de
menina” e a principal que mais diz respeito a esse trabalho, “Rua não é lugar de menina”.
Apesar das imposições, a rua sempre foi sinônimo de liberdade. Correr as ruas do meu
bairro me proporcionava a sensação e possibilidade de ir atrás dos meus sonhos e objetivos. O
tempo passou e o desejo de evoluir, me levou aos estudos na capital.
É através do espaço urbano que chegam as oportunidades de emprego, de estudo e de
ascensão. A cidade, como afirma Rolnik (2012), em seu livro O que é Cidade, funciona como
um imã, ela atrai, aproxima e muitas vezes nos traz esperança. A cidade enfim me atraiu, sai do
interior para capital em busca de oportunidades, e aqui percebi que ao mesmo tempo que a
cidade representa liberdade, ela reflete as amarras do patriarcado. Não somos livres plenamente,
sempre há objeções.
O meu ingresso no curso de Arquitetura e Urbanismo estreitou a vivência na cidade,
através dos estímulos para explorar as peculiaridades do espaço urbano, as minhas perspectivas
foram construídas ao longo dos 5 anos, sendo importante pontuar que ela sempre esteve
marcada por privilégios. Não dependo de transporte público e tenho a liberdade para utilizar ou
não determinado espaço em um horário específico.
Contudo, há em mim outras marcas que afetam diretamente a minha experiência na
cidade, visto que ando na contramão quando se trata da performance feminina posta pelos
padrões sociais, além de ser LGBT, compreendo que a minha perspectiva é distinta das outras
mulheres.
Meu principal meio de transporte em Aracaju é a motocicleta. A dinâmica desse tipo
de transporte, inevitavelmente permite o contato entre as pessoas, diferente do carro que fica a
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seu critério abrir ou não o vidro, se comunicar ou não com quem está do lado de fora da sua
bolha. Desse modo, a mulher que pilota, também não passa despercebida aos olhos da cidade,
a moto, ainda é vista como um meio essencialmente masculino de se locomover, uma vez que
envolve uma série de riscos à integridade física.
A motocicleta implica em duas situações recorrentes no trânsito, sendo a mais grave,
a falta de respeito ao piloto. Como um dos menores veículos na hierarquia, veloz e de equilíbrio
instável, uma fechada irresponsável ou ultrapassagem perigosa são facilmente justificadas pelo
falso preceito de que as mulheres não têm habilidades para dirigir. A segunda situação
recorrente é o assédio, quando nas paradas entre um semáforo e outro, sempre há alguém para
fazer um comentário ou puxar algum assunto que certamente nos deixará desconfortável,
quando não, as expressões dão o recado de que os olhos masculinos já notaram a sua chegada.
Outra constatação, fruto do uso da motocicleta é que a objetificação da mulher,
reduzida a um instrumento de satisfação masculina acontecerá independente da roupa ou padrão
de beleza. Inúmeras vezes presenciei casos de assédio no trânsito, onde o homem não conseguia
sequer ver o rosto da mulher devido ao capacete.
Diante disso, ao refletir sobre essas experiências fruto do meu cotidiano, passei a
entender que a chave para a transformação dessa realidade é a tomada de consciência. Ao
relembrar de determinadas situações vividas, conclui que já tinha sofrido assédio diversas
vezes, contudo a naturalização dessas violências em nossa estrutura social não me permitiram
compreender por exemplo, que se você é abordada de maneira invasiva por um homem
desconhecido na rua, você está sendo assediada e não elogiada. É preciso pontuar ainda, que
para entender tais fatos, foi necessário um processo de desconstrução lento onde o feminismo
e suas pautas tiveram um papel fundamental.
Apesar do entendimento que o assédio as violências são uma realidade comum na vida
de boa parte das mulheres, uma das maiores descobertas na construção desse TFG, foi que
praticamente todas as mulheres do meu círculo social já vivenciaram situações de violência.
Esse cenário se confirma através das narrativas tratadas a seguir que nos revelam uma
experiência urbana complexa e permeada por concessões.
Os dados serão apresentados através de uma interseção entre as respostas objetivas dos
questionários e as narrativas ouvidas através das sessões do Cinearq, as entrevistas e os
materiais construídos pelos alunos. A intersecção vem, neste ponto, permitir que as vítimas
exponham as histórias que a superficialidade das respostas objetivas escondem. Dessa forma as
narrativas foram dispostas com a intenção de mostrar o contexto real da experiência feminina
na cidadã, sem mediações ou adaptações do que foi vivido ou contado.
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Saliento que apesar da autorização verbal, foi preferido manter o anonimato das
narrações obtidas nas rodas de conversa e as vivências na cidade, tendo em vista que a maior
relevância está na informação e naturalidade que cada relato carrega e o citar exigiria alguns
cuidados metodológicos que poderiam interferir na autenticidade dos mesmos.
As informações coletadas a partir dos questionários virtuais revelam que a idade, a
quantidade de filhos, a forma como se deslocam, a distância, o tempo de deslocamento dizem
muito sobre as narrativas e realidades experienciadas.
A maioria das respondentes estão entre 18 e 25 anos, fração de mulheres que sofrem
de forma mais violenta com o assédio sexual nos espaços públicos. Mais da metade das
mulheres que responderam ao questionário são solteiras, heterossexuais e sem filhos. (Figura
20).
Figura 20- Breve perfil das respondentes

Fonte: Dados obtidos através de questionários,

2018

65

Após traçar esse breve perfil, partimos para as fragilidades experienciadas no espaço
público. Das 90 entrevistadas, 80% delas já se sentiram ameaçadas durante seus percursos
diários. Em muitos relatos, o medo da violência sexual é algo constante e o assédio esteve
presente em praticamente todas as respostas. A maioria delas afirma que não importa o horário,
a roupa ou a idade, os homens não colocam isso em pauta quando querem assediar uma mulher.
Narrativa 1:
Para mim, se eu estou passando na rua e um cara que não me conhece, não sabe de
nada do que eu sou, pra onde eu estou indo e ele me dá um ‘psiu gostosa’, isso é uma
violência e eu não me sentiria bem de forma nenhuma.
Narrativa 2:
Além dos vários fiu fius que a gente recebe, certa vez eu fui até a Universidade, levar
um documento, estava chovendo, era umas nove horas da manhã. Eu segui meu
caminho de sempre e ai um rapaz entrou embaixo do meu guarda-chuva e insinuou
que eu devia ter a genitália muito gostosa, e eu que sempre preguei a questão da
revolução, de revidar, não tive ação por que eu me senti um lixo, me senti um nojo
sendo que eu não tinha culpa de nada, minha reação foi ficar paralisada e chorar e
quando eu olhei para traz ele ainda estava me observando.

Outro fator alarmante, foi a quantidade de relatos acontecidos na infância, o que revela
que as fases de desenvolvimento de uma mulher – da infância a vida adulta – estão permeadas
por assédios que se materializam através de um amigo da família, um professor, o pai,
namorado, até chegar ao estranho na rua. Isso expõe o quanto as mulheres são sexualizadas
desde cedo e tornar-se mulher é tornar-se alvo. O que pode ser identificado nas narrativas de
algumas participantes do CineArq:
Narrativa 3:
Eles não respeitam, e não pensam que é um lugar público. Eu estava saindo da escola,
um homem parou o carro e me pediu informação, quando eu olhei, ele estava se
masturbando.
Narrativa 4:
Eu estava indo para a escola com uma amiga, aí passou um velho numa moto olhando
pra nós e se masturbando, nós tínhamos 11 anos de idade, e a única coisa que eu fiz
foi correr.
Narrativa 5:
Quando eu era mais nova, eu fazia ginastica rítmica e era muito perto da minha casa,
eu ia com o short e o collant e meu pai sempre ficava reclamando, mandando eu
colocar uma roupa. Aí teve um dia que chegou um cara e começou a se masturbar
dentro do carro e começou a seguir eu e a minha amiga, a gente teve que começar a
correr, ele seguiu a gente até a porta de escola, tivemos que chamar o diretor pra ele
sair por que ele ficou assistindo as meninas dançarem, depois desse dia eu passei a
usar uma saia longa mas não mudou nada, aconteceram várias outras vezes, com
outros homens que muitas vezes assobiavam. E assim, não muda nada, não importa
roupa, se você é negra, branca, se você é magra, isso sempre acontece com a mulher.
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A violência sofrida, expressam um cotidiano cheio de limitações. Os relatos expõem a
falta de vontade para utilizar o espaço público. A sensação relatada é de não poder usar o
espaço público, sendo obrigada a ficar trancada em casa. É o que expressa a narrativa a seguir:
Narrativa 6: Eu estava caminhando e um homem me seguiu e ficou falando várias
coisas horríveis. Eu passei um tempo sem conseguir sair de casa sozinha com medo
que isso voltasse a acontecer.

Muitas vezes as vítimas desenvolvem problemas psicológicos e traumas que
desestabilizam seu dia-a-dia, tornando-o mais cansativo e complexo.
Nesse viés, os relatos reafirmam a hostilidade do espaço urbano para com as mulheres.
Consequentemente, as mulheres continuam buscando meios que as protejam dessa condição.

Narrativa 7:
Quando estou caminhando e tem aquela rodinha masculina ou algum bar, eu sempre
troco de calçada ou desvio, quando eu estou andando sozinha a noite, ando sempre
pelo meio da rua pra tentar me proteger de algum homem escondido ou que me
pegue de surpresa.
Narrativa 8:
Estava no centro da cidade fazendo trabalho com o grupo de sala. Um cara tirou foto
da minha bunda e da minha colega. Outro olhou pra mim e me chamou de “galega
gostosa.
Narrativa 9:
Certo dia estava voltando da faculdade de ônibus e um cara encostou em mim. Outro
dia, estava voltando do estágio e um homem com certa idade me acompanhou até o
ponto do ônibus, quase me agarrava, ainda beijou minha mão e rosto. Fora os vários
assobios e palavras que escuto ao caminhar na rua.

Outras constatações recorrentes nas narrativas, que revelam sentimentos de tensão e
preocupação, foram a atenção com a vestimenta, perímetro de rua por onde vai andar sozinha,
e horário de retorno para casa.
Narrativa 10:
Quando as mulheres são assediadas, a gente sabe que a roupa não tem nada a ver, mas
muitas vezes quando vou sair à noite por exemplo, eu mesmo assim me preocupo com
o que vou vestir, ao mesmo tempo que isso não vai influenciar, a gente quer se
proteger de alguma maneira e ai a gente vê na roupa uma forma de proteção.

Para as mulheres, estar no espaço urbano é reflexo de concessões. Abrir mão de uma
liberdade plena, que está sempre sendo condicionada pela possibilidade de violência. Além das
narrativas, os gráficos provenientes do questionário virtual, mostram que o medo de assédio e
violência sexual é a maior queixa das mulheres, seguido de assaltos e furtos. Mais de 60% das
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respondentes já sofreram algum tipo de violência no espaço público e mais de 80% evitam
caminhar por determinadas ruas (Figura 21).

Figura 21 - Percursos diários

Fonte: Dados obtidos através de questionários

Quando questionadas sobre o porquê de evitarem algum percurso em sua rotina, a
resposta em massa foi o medo de serem assediadas ou estupradas. Outros fatores citados como
responsáveis pela mudança de rumo foram a falta de iluminação, ruas esvaziadas e sem
ocupação. A presença de terrenos baldios e a presença de muros também foram considerados
fatores geradores de preocupação. As respondentes que afirmaram não evitar algum percurso,
atribuíram está possibilidade ao uso do carro.
Narrativa 11:
Geralmente, sempre penso que pode passar um carro, um homem descer e me levar
pra ser estuprada, isso quase aconteceu uma vez.
Narrativa 12:
Evitei passar por uma determinada rua por que eu sabia que ali eu ia ser assediada,
apesar de não ter o entendimento que aquilo era assédio, eu pensava: não vou passar
por ali por que o pessoal da feira vai estar desmontando as barracas e os homens vão
mexer comigo. Decidi ir pela outra rua, só que a outra rua era vazia e aí, teve uma
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situação muito ruim que eu passei que envolvia um carro com quatro homens, eu não
fui estuprada, mas eu tive muito medo que isso acontecesse.

Ao analisar os principais obstáculos no uso da cidade, muitas respostas abordaram as
más condições do transporte público.
Narrativa 13:
Os ônibus fazem um percurso muito ruim, [...] os terminais são muito abandonados,
pra mim são os lugares mais desconfortáveis e inseguros da cidade” “Não tem ônibus
para as rotas que eu mais uso.

O transporte público é citado ainda como meio de materialização de violência,
reforçando as fronteiras de gênero, o que torna o circular pela cidade um desafio extra para as
mulheres.
Narrativa 14:
Ônibus lotado indo para UFS, homens que ficam excitados ou que se aproveitam do
aperto para se esfregar.

Apesar de ser maioria no uso deste tipo de transporte, é sabido que as necessidades
femininas não são fatores determinantes, nem prioritárias. Como resultado, as rotinas se tornam
ainda mais desgastantes, passível de constrangimentos, insegurança e assédio.
Apesar de apresentarem outros meios de transporte como Uber, taxis e veículos
próprios como alternativas, o medo do assédio permanece evidente nos relatos:
Narrativa 15:
[...] o meu medo de descer no terminal DIA é tão grande, que eu prefiro pagar Uber.
Narrativa 16:
[...] todas as vezes que eu pego Uber eu compartilho a localização com a minha
namorada para que ela acompanhe a viagem e esteja atenta caso o motorista desvie do
caminho, a única vez que não fiz isso foi quando a motorista era uma mulher.
Narrativa 17:
Há uns três meses atrás eu praticamente renasci, fui a um aniversário de umas amigas
e eu bebi muito e eu sempre volto de uber, não foi diferente, só que dessa vez eu
dormi, quem me acordou foi o uber na porta da minha casa, quando eu vi o que tinha
acontecido, eu comecei a chorar, e ele, chamou a minha mãe que não entendeu nada,
e eu só conseguia pensar que eu poderia ter sido estuprada.

Em nenhum momento o espaço público foi descrito como um espaço seguro e
acolhedor para as mulheres, o que acaba por expressar que da infância a fase adulta, ocupar a
cidade envolve uma série de macro resistências. Nesse contexto, o corpo da mulher não pertence
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a ela, torna-se público. A cultura patriarcal incentiva a encarar tudo com muita naturalidade,
quando na verdade estamos tratando de violência.
Narrativa 18:
Quando criança, a rua era lugar de brincar, morava num bairro com uma rua sem
movimento de carros, quase uma vila, e depois de fazer o dever de casa, ia pra rua
brincar, mas tinha horário porque ‘menina nãoo pode ta na rua até tarde’, eu e minhas
amigas entravam e os garotos ainda permaneciam na rua até altas horas. Fui crescendo
e pra sair era sempre com meu avô, que era homem e me protegia. Quando enfim, aos
15 anos me foi permitido sair sozinha, pegar ônibus e me locomover sem uma
presença masculina ao meu lado, algumas coisas começaram a acontecer.
Com o short de educação física da escola, caminhando até a padaria no intervalo,
percebia sempre olhares masculinos durante todo meu trajeto, alguns assovios e
palavras pejorativas. No ônibus, sempre que sentava um homem ao meu lado, ele fazia
questão de abrir as pernas e se esfregar na minha coxa, no terminal à espera do ônibus
pra voltar pra casa, investidas nunca consentidas de homens bêbados. Em todas essas
situações a minha reação foi sempre a mesma, nada, eu não conseguia fazer nada.
Por diversas vezes eu amarrava um casaco na cintura quando estava indo na padaria,
eu ficava em pé no ônibus para evitar o contato, eu me perguntava porque eu estava
na rua a noite? A rua a noite não é lugar de menina. O assédio acontece todo dia, de
diversas maneiras e em todas eu me culpo e procuro meu erro, mesmo sendo mulher
feminista, que entende a opressão, que entende que nunca se culpa a mulher diante
dessas situações, eu me culpo. A cidade pra mim hoje, principalmente à noite, é
sinônimo de medo, andar na rua sozinha é insegurança, é vulnerabilidade, entendo a
rua, a cidade, aos poucos, percebo todas os benefícios que ela me traz à passos lentos,
sempre com medo e receio de que a estrutura social em que ela foi construída, me
mate.

Em adendo as narrativas femininas, trago os relatos dos discentes referentes as
experiências proporcionadas pelo Cinearq. As exibições resultaram em algumas vivencias e na
produção de trabalhos que expuseram sentimentos, reflexões e conhecimentos. Este material é
apresentado não apenas com a intenção de dar espaço para os alunos falarem, mas também com
a finalidade de perceber até onde ecoaram as discussões
Andar pela cidade em busca de depoimentos foi uma das tarefas mais importantes no
tocante a conscientização dos alunos. Foi nesse momento que eles foram inseridos na realidade,
visto que, é justamente quando as mulheres estão caminhando, se deslocando ou utilizando o
espaço público que elas são assediadas.
Eu reconheço que meu gênero é favorecido de todas as maneiras! desde a criação em
casa até hoje em dia, adulto. Do mesmo jeito que eu como homem negro tenho que
ser duas vezes melhor que o meu colega branco, a sociedade exige que para serem
considerando boas em algo, as mulheres têm que ser melhor em dobro em relação a
qualquer homem que muitas vezes não é tão qualificado quanto ela, e sai na frente só
por que é homem” (Akssen Berg, 2018)

Retomando a metodologia aplicada dentro da disciplina Cultura, Paisagem e Cidade,
após as exibições realizadas no Cinearq Club e vivências urbanas, os alunos foram desafiados
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a expor suas apreensões e percepções sobre os temas abordados, através de um painel síntese.
A partir das temáticas abordadas em cada sessão e vivência urbana, um mote foi definido para
os painéis, sendo este expresso através de fotos, textos ou colagens. Foram confeccionados 20
painéis que expressaram de diversas formas tudo o que eles absorveram e entenderam como
relevante para transformar em material visual.
Figura 22 - Painéis produzidos pelos alunos
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Fonte: A autora, 2018

Dos painéis produzidos, quatro foram produzidos apenas por homens, dois por duplas
de homens e mulheres e quatorze produzidos por mulheres. A maioria dos deles, refletem a
importância do feminismo e seu caráter de resistência em nossa sociedade. Acredito que essa
foi a contribuição de maior relevância dada a nossa conjuntura atual, visto que há uma onda
crescente de machismo, preconceito e de perda de direitos no nosso país.
O painel nº 19 trouxe uma das frases que se popularizou nas redes sociais diante dos
casos de machismo e homofobia: “Respeite a minha existência ou espere resistência”. Esta frase
acaba por revelar a recente reação feminina aos meios de controle imposto às mulheres ao longo
do tempo. As frases “Jamais se renda, jamais desista da luta” e “Lugar de Mulher é onde ela
quiser” reafirmam a quebra com toda passividade e silêncio que envolveram o agir feminino,
bem como reforçam a força e a persistência que conduz a vida de boa parte das mulheres.
Figura 23 – Painel Síntese nº 19

Fonte: SILVA, 2018
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Talvez como reflexo da temática abordada no filme As sufragistas, observou-se
referência em nove painéis às conquistas das mulheres ao longo dos anos, abordando a questão
do voto e a importância do protagonismo e participação feminina na política.
Outro aspecto abordado foi o abandono da figura coadjuvante da submissa dona de
casa, assumindo a direção de suas próprias vidas. É o que expressa o painel nº 18 que dedica à
luta das mulheres a subtração das desigualdades, ocasionando a inserção das mulheres no
mercado de trabalho, como chefes de grandes empresas ou assumindo cargos de grande
visibilidade.
Figura 24 – Painel nº18

Fonte: RABELO E RODRIGUES, 2018

Percebe-se que o filme As sufragistas despertou em boa parte dos discentes o interesse
quanto ao direito ao voto, e concomitantemente a importância dele. É importante ressaltar que
foi através das lutas a favor do direito feminino ao voto que surgiram as primeiras organizações
de mulheres, tão comuns na geração atual.
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Figura 25 – Painel nº17

Fonte: RABELO e RODRIGUES 2018

O painel de nº 16 traz uma breve trajetória da conquista de direitos no Brasil e os
principais marcos da luta feminista. Para o autor, “pesquisar sobre isso me levou a perceber o
quanto os nossos direitos básicos caminham a passos lentos e o quanto ainda temos que fazer”.
Figura 26- Painel trajetória de luta e conquista de direitos

Fonte: LIMA, 2018

Vale destacar que a temática do assédio, reverberou nos trabalhos realizados em outras
disciplinas. Diante da proposta de apresentar sua percepção acerca da cidade e do seu cotidiano,
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o aluno Douglas Ferreira, juntamente com o seu grupo simulou a representação de uma situação
assédio no dia-a-dia das mulheres (Figura 27).
Enquanto alguns alunos tratavam de falta de habitação, iluminação, calçadas e até
alguns problemas sociais, nós levamos a temática do assedio por que está intimamente
ligada com a cidade e é uma coisa que acontece todo dia e ainda é visto como natural
(FERREIRA, 2018)
Figura 27 - Percepção da cidade

Fonte: Douglas Ferreira, 2018

A fala de alguns alunos, vem salientar a importância de debates dessa natureza no
ambiente acadêmico, prática que se tornando recorrente, contribuirá diretamente para a
transformação da estrutura social na qual estamos inseridos. Quando questionados sobre as
contribuições dos debates e atividades desenvolvidas, eles relataram que não se consideravam
machistas, mas conversar e se informar sobre o assunto, fez com que muitos se reposicionassem
no tocante aos seus comportamentos e condutas.
Quando discutimos a respeito do ‘gênero’ alguns tabus foram quebrados, como
também várias dúvidas foram esclarecidas. Convenhamos que não é fácil falar sobre
isso, o emissor deve estar muito preparado para se sujeitar a responder perguntas
muitas das vezes discriminatórias, semelhante a algumas que fazia. Por fim, talvez, se
não tivesse participado dessa roda de debate, tanto em sala de aula como em aulas à
parte, ainda continuasse cheio de dúvidas ou aquela "pessoa" que proclama frases
ofensivas acompanhadas de um "não estou sendo preconceituoso...", quando na
verdade a cada frase dita dessa forma só alavanca o preconceito e a intolerância 4.

Foi muito importante poder discutir sobre isso e escutar outras opiniões. Perceber
como a diferença de idade e de condição de vida influência no pensamento das
pessoas. Eu já sabia que assédio acontecia com vários diariamente mas aquele dia que
assistimos o documentário, ouvir os relatos e ver coisas específicas se repetindo com
todas foi um belo impacto. Muito bom aprender a ouvir opiniões diferentes, saber

4

Relato de Douglas Ferreira obtido em data.
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escutar e até poder discutir com colegas de sala que viam alguns desses
comportamentos como normais. 5

Arquitetos e Urbanistas são agentes transformadores da realidade de grande parte dos
habitantes dos centros urbanos, desse modo, é de suma importância que enquanto profissionais,
busquem atender e respeitar a diversidade humana que compõe uma cidade, incluindo aqueles
que historicamente são excluídos, buscando assim minimizar as desigualdades que são
reproduzidas e reafirmadas no viver da cidade.

5

Relato de Juliana sobrenome obtido em data.
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5 COSIDERAÇÕES FINAIS

Muitas vezes ao ser questionada se já tinha sofrido algum tipo de assédio, a minha
resposta imediata sempre foi não, a justificativa referente ao meu interesse pelas questões de
gênero sempre fora a empatia. Contudo, este trabalho me fez perceber que apesar de entender
as violências alheias, as minhas, eram inconscientemente desconsideradas. Diante disso, é
perceptível que apesar da consciência, o processo de empoderamento é lento e o patriarcado na
maioria das vezes nos leva a ver as sujeições com naturalidade e é justamente isso que o
fortalece.
Na análise das narrativas, frutos dessa pesquisa, ao comparar as minhas experiências
com as das outras mulheres, percebo muitos pontos de convergência ao ocuparmos o espaço
público. O maior ponto é o medo e o sentimento constante de limitação, sendo comuns e
recorrentes as indagações: Que horas devo sair? Por onde devo andar?
Quando eu preciso circular a pé sozinha, geralmente a experiência envolve tensão e
expectativas, pois é impossível saber o que esperar do outro, principalmente se esse outro for
homem.
Certo dia ao caminhar num sábado de manhã em direção ao ponto de ônibus numa
praça muito movimentada do bairro Siqueira Campos, um homem que passava ao meu lado,
agarrou e segurou fortemente o meu braço. Para me livrar daquela situação, puxei o meu braço
com força e quando consegui, saí correndo. Vários taxistas que estavam um pouco mais a frente
observavam sem tomar qualquer atitude para me livrar daquela situação. Quando me aproximei
deles, disseram que eu precisava tomar cuidado, como se eu fosse a culpada pelo ocorrido.
Naquele momento, continuei a caminhar sem entender o que teria feito de errado para provocar
tal situação.
Após o susto, ao refletir sobre o ocorrido durante boa parte do dia, compreendi como
a culpabilização da vítima é algo corriqueiro. Pelo que pude entender e ouvi de longe, várias
mulheres teriam passando pela mesma situação. Aquele homem estava sempre ali! Naquele
momento eu, que por ali caminhava desavisada, tornei-me culpada por desconhecer as regras
daquele espaço. Estrangeira naquele espaço, eu que tivesse cuidado! Já ele, o agressor, estava
ali todos os dias, exercendo livremente “o costume de agarrar as mulheres que passam por
aqui”.
Por esta experiência particular, compartilho e me reconheço nas diversas narrativas
noticiadas na mídia, publicadas na internet ou muitas vezes contadas por amigas ou familiares.

78

Este trabalho teve o propósito de sensibilizar quanto a realidade feminina na cidade.
Inicialmente, busquei na revisão bibliográfica, compreender o contexto e inserção do corpo
feminino no âmbito público. O contexto histórico no qual estamos inseridas diz muito sobre o
cenário atual, boa parte do tempo, estivemos em posições de subserviência e invisibilidade
mesmo posteriormente inseridas no mundo do trabalho.
O corpo feminino enfrenta processos de desvalorização e controle que afetam desde a
sua sexualidade, direitos reprodutivos, integridade física e mental, até sua permanência em
espaços públicos, repressões morais e sexuais. Diante desse quadro, a experiência urbana
feminina é complexa, visto que está condicionada a fatores limitantes resultando em uma
experimentação da cidade aquém de toda a sua potencialidade.
Acredito que discutir sobre feminismo e entender suas implicações, nos fortalece no
enfretamento dessa conjuntura. O feminismo vem enquanto ferramenta de desconstrução das
amarras do patriarcado, denunciando as convenções enraizadas em nossa sociedade que
oprimem, segregam e desqualificam os indivíduos. Apesar dos avanços nas conquistas
femininas ao longo da história, ainda há muito o que caminhar em direção a equidade entre os
gêneros, visto que, ainda vivemos de maneira limitada. A violência nos condiciona e impede o
livre circular pela cidade, o assédio é uma prática comum no cotidiano, alarmantemente vista
com naturalidade, o que configura em uma posição de desvantagem.
Percebi ao longo dessa pesquisa que não existem regras delimitadas quanto à violação
do corpo das mulheres em público, os comportamentos não são vistos como inconvenientes ou
abusivos pelos homens e não parece quebrar as regras de conduta socialmente impostas. As
intromissões grosseiras, os toques e aproximações sem consentimento, a exposição de suas
genitálias, também sem consentimento, parece estar arraigada em nossa cultura. Sobrevive a
crença de que o corpo feminino é público por estar no espaço público e assim passível de
violação que se legitima no cotidiano com a aproximação de estranhos, insinuações e gestos.
Este trabalho pretendeu oferecer um lugar de fala, tornou-se um grito, ao expor as
nuances da opressão sem mediadores. Através das narrativas foi permitido expandir o olhar ao
outro, tornar-se sensível às experiências e vivências alheias. Por fim, sem prever onde chegar,
fui afetada e como futura arquiteta e urbanista buscarei permanecer sensível as necessidades de
uma cidade diversa.
Por fim, desejo que este trabalho não morra aqui, anseio que ele seja semente e
inspire outras mulheres a falarem de si, de suas experiências e mais que isso, ouvir as
experiências de suas semelhantes. É sabido que para mudar as estruturas do patriarcado e o
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machismo enraizado na sociedade é preciso ser organismo coletivo, diante disso, é preciso
compreender cada ponto e cada luta.
Ser mulher é sinônimo de resistência, luta e empatia, é fundamental olhar para o lado,
e saber que não estamos caminhando sozinhas, que embora cada uma tenha uma vivência
diferente do espaço público, estamos todas lutando pela emancipação coletiva e pela libertação
de todas as mulheres.
Assim, termino reafirmando uma ciranda muito bonita que diz: “Companheira me
ajude que eu não posso andar só, eu sozinha ando bem mas com você ando melhor.”
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Figura 28 - Arte da Campanha "Chega de Fiu Fiu"

Fonte: Site Think Olga
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