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Resumo: O objetivo desse ensaio é analisar a obra de Montaner (2014) 

associando a prática ética e moral do profissional de arquitetura e 

urbanista na política, mostrando o seu papel fundamental para a elaboração 

de uma cidade mais acessível e igualitária. Fazendo uma linha do tempo 

mostrando o importante papel na política e no poder que o arquiteto pode 

ter com suas obras e como a mulher evoluiu e criou um espaço dentro da 

sociedade, no qual é influenciado pelo exercício da arquitetura. Esse 

ensaio será focado na igualdade de gêneros e as limitações da mulher 

tanto no espaço público quanto no privado. Mostrando o seu histórico de 

luta pela igualdade de gêneros. 
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ENSAIO SOBRE ARQUITETURA E POLÍTICA: A DELIMITAÇÃO DO ESPAÇO DA 

MULHER NA SOCIEDADE,DADA PELO FAZER ARQUITETÔNICO 

 

INTRODUÇÃO 

Esse ensaio tem como intuito abranger a importância do arquiteto 

e urbanista para o desenvolvimento de uma cidade e o grande desafio das 

academias de formar profissionais que fortaleçam uma sociedade mais 

democrática e justa. Para entender o percurso da arquitetura como 

influência política se faz necessário compreender como o modo de pensar 

e de construir o espaço causa consequências na forma de agir, tendo como 

produto a descriminação de grupos e a segregação social. O modo de 

construir o espaço vem sendo modificado no decorrer da história.  

Antes das novas atividades intelectuais no século XVIII e início 

do século XIX, como o iluminismo, a arquitetura era mais voltada para o 

poderio, suas edificações eram grandes catedrais religiosas e palácios, 

no qual mostrava a autoridade que essas entidades possuíam naquela época. 

Com o Iluminismo e a revolução francesa os edifícios se voltaram para os 

novos âmbitos de política, ficando mais próximos da população.  

Com a revolução francesa, tendo como lema: “liberté, égalité, 

fraternité”, os espaços públicos e privados começaram a ser distinguidos, 

porém um complementava o outro, assim o público era uma maneira de 

garantir a igualdade na sociedade. Antes, na época medieval, o acesso 

ao público não existia, nem os numerosos edifícios de poder como: 

hospitais, escolas, museus, entre outros. A educação básica e a saúde 

eram dentro de suas casas, no qual não havia divisão de tarefas, entre 

gêneros.  

Com a modernidade, houve uma construção social dos 

gêneros que deixou a mulher reclusa na esfera limitada do 

privado e alheia ao mundo público, do comunicável, do 

trabalho produtivo e representativo, terreno exclusivo do 

homem. Relegada, sem escolha, à vida privada e excluída da 

vida pública, a mulher, na verdade, também não conseguiu 

desfrutar do privado, que tem sentido como contraponto ao 

desfrute do público (MONTANER, 2014, pg. 30). 
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No período entre guerras, nos séculos XIX e XX, movimentos adversos 

fizeram parte da arquitetura política. Os grandes líderes autoritários 

usam da arquitetura um instrumento para impor o seu poder. Nessa época 

há uma transformação desde as malhas das cidades, como exemplo de Paris 

com o barão Haussmann e de Barcelona com Léon Jaussely, com a abertura 

de eixos radiais e esquemas em diagonais, até para edifícios monumentais 

com a volta da arte clássica e também o uso da política higienista.  

Em contrapartida, nessa época que surgem as vanguardas e a 

arquitetura criou um laço com o compromisso social, com críticas ao 

formalismo de Le Coubusier e levantando discussões sobre os conjuntos 

habitacionais. Hannes Meyer (1889-19540) levanta questionamento, em suas 

obras, que o papel do arquiteto naquele momento caótico deveria ter um 

caráter social e político, lutando a favor da classe operária. Portanto 

nesse período o artista e o arquiteto são políticos. Com o fim das guerras 

mundiais e o contexto da condição pós-industrial, o saber artesanal do 

arquiteto foi perdendo espaço, por conta da regulamentação da profissão, 

no qual o arquiteto passou a ser acadêmico e disputar com os técnicos, 

como os engenheiros civis do século XX. Com isso esses profissionais 

conseguem suprir a demanda capitalista que se deu depois das guerras e 

da revolução industrial.  

Assim chega-se na atualidade com a arquitetura contemporânea, a 

qual é produzida por profissionais enraizados na vida acadêmica e 

distorcida pelos meios de comunicação em massa, em que a figura do 

arquiteto é inacessível a uma camada da população e trabalham de acordo 

com a demanda empresarial e do mundo capitalista. Porém existe grandes 

nomes na arquitetura contemporânea que fogem totalmente dessa linha de 

pensamento que a sociedade hoje possui, indo para um âmbito social e 

preocupados com o bem da cidade e da sociedade que nela vive. 

 

DESENVOLVIMENTO 

É evidente o quanto a importância da mulher na formação da 

sociedade é diminuída por uma cultura que ainda hoje é regida pela 

exaltação da figura masculina e objetificação do corpo feminino. O 

sistema patriarcal (introduzido no Brasil no período colonial pelos 

portugueses) é fundamentado pelo antigo testamento da Bíblia, procura 

manter a unidade familiar sob comando do patriarca, o homem, e que 
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difunde esta forma de domínio à administração econômica e direção 

política, visto que as famílias mais ricas são as que tem o poder de 

governância. Ele nega / restringe o direito a mulher a ocupar espaços 

públicos, tanto espaços físicos, como espaços políticos, tornando-a serva 

dos desejos do patriarca, uma figura doméstica e de procriação da família.  

Na idade média as casas eram multifuncionais e sem distinção de 

tarefas por gêneros. Já no período da primeira revolução industrial a 

diferenciação entre público e privado foi acentuada pelas instalações do 

poder, que passaram a valorizar a ideia de que o espaço público é a 

garantia de igualdade legal e de oportunidades, como oferta de serviços, 

e bem estar. (ZAIDA 2014); e o espaço privado, com uma ideia que foi se 

fortalecendo ao longo da modernidade, é a garantia do direito a 

propriedade, a privacidade e a intimidade. Hannah Arendt diz que o 

crescimento da esfera social se da em detrimento do privado e do intimo 

por um lado e por outro lado do politico, tendo estas ideias sendo 

produzidas a partir do iluminismo e por meio dos conflitos de classe, 

descritos e aprofundados por Marx, no seculo XIX.  

Segundo Ibid, a concepção da esfera privada parte da consciência 

de “Estar privado de coisas essenciais de uma verdadeira vida humana. 

Estar privado da realidade que provém de ser visto e ouvido pelos outros

”, situando o espaço privado como um espaço que isola as pessoas do 

todo, negando a convivência com outras pessoas, com a  diversidade, e 

com o diálogo tão importante para o crescimento pessoal, político e 

econômico. Em contra partida, podemos situar o espaço privado próprio 

como sendo um direito essencial a vida humana, bem como Arendt escreve 

“carecer de um lugar privado próprio (como era o caso do escravo e das 

mulheres) significava deixar de ser humano” visto que somos seres 

individuais, e necessitamos de certa privacidade para desenvolvermos 

nossa própria identidade. 

Podendo levar em conta também a constante vigília e controle social 

que sofremos em espaços públicos e na modernidade. Com a implementação 

de novas tecnologias, cada vez mais somos monitorados, no espaço privado, 

incluindo o doméstico. Este conceito foi desenvolvido por Jeremy Bentahm 

no livro Panopticon, e resgatado por Michel Foucault no livro Vigiar e 

Punir, e caracteriza o espaço do período medieval por um espaço de 

controle opressivo, labiríntico e obscuro,e o do mundo contemporâneo 

passou a um controle onipresente, ligeiro, baseado na visão e na luz, 

no vazio e a posição elevada. Isto nos faz refletirmos sobre diversas 

questões como: A quem a nossa privacidade esta confiada? O que a 
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magnitude destas formas quer mostrar a nós? E o quanto que elas 

influenciam no uso do espaço? Este tipo de arquitetura impõe às pessoas 

formas de se comportarem, negando muitas vezes direitos básicos, como o 

de ir e vir, de se manifestar, e de morar dignamente.  

A arquitetura como instrumento de domínio e controle, que segrega 

por preconceito e narcisismo classes da sociedade, é notavelmente exposta 

no âmbito doméstico quando, no decorrer do século XIX, a casa muda sua 

formulação, dividindo-se em três setores: o social, de serviço e íntimo 

(ROLNIK, 1985). Encontramos na edificação espaços como os corredores, 

que separam o local de descanso e de serviço, isolando a mulher, que é 

a pessoa que trabalha na cozinha e lavanderia, do conforto dos quartos. 

Bom enfatizar que este é um trabalho não remunerado e, pela cultura 

patriarcal, imposto, sobrecarregando as mulheres que hoje em dia 

trabalham em seus empregos e em suas casas sem a ajuda de seus maridos.  

A luta das mulheres por direitos iguais aos homens é uma luta 

antiga, entretanto nem sempre relatada. No Brasil em 1910 funda-se o 

Partido Republicano Feminino, por Leolinda Daltro, um local onde as 

mulheres lutavam por sua emancipação, lutando pelo direto a voto e a 

autodefesa, atuando a partir de 1922 com a Federação Brasileira do 

progresso feminino, fundada por Beta Lutz.  Em 1932 o presidente Getúlio 

Vargas concedeu o direito a voto as mulheres, entretanto fechou o 

congresso, tornou os partidos ilegais e suspendeu o direito a voto 

nacional. Durante o período militar as mulheres organizaram-se em 

movimentos independes, para formar uma militância contra o regime 

militar, organizando movimentos como “mulheres contra a anistia’”. 

Em 1975 foi denominado pela ONU como o ano internacional da mulher, 

debates feministas antes tímidos, passaram a ter mais espaço. No Brasil 

foram lançadas duas revistas feministas de caráter militante, “Brasil 

mulher’ e “Nós Mulheres” e neste contexto, somado a onda de movimentos 

dos anos 1960 e 1970, que contestavam a forma destrutivista, imediatista 

e autoritária de governar, o movimento feminista ganha forças e conquista 

grandes avanços.  

Castells disserta sobre a desconstrução da ideologia patriarcal 

que está vagarosamente acontecendo. Talvez por adequação às necessidades 

do sistema capitalista inserção do maior número de pessoas no mercado de 

trabalho, e consequente diminuição salarial à todos, foi aberta as 

mulheres o direito a educação; transformações tecnológicas ocorridas na 

biologia, possibilitando que a mulher tenha maior controle da natalidade 

e retirando o seu papel, visto pela cultura patriarcal, de reprodução e 
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continuidade da espécie; e pela luta das mulheres por espaço na 

sociedade, fortificada por um maior acesso a informação. Contudo ainda 

vemos o quão a mulher é explorada, diminuída e objetificada por resquícios 

desta cultura que ainda está impregnada na nossa sociedade. Não nos 

ensinam na academia nome de mulheres importantes na nossa história e na 

nossa profissão. Um estudo realizado pelo Banco Interamericano de 

Desenvolvimento – BID - revelou que mulheres recebem 30% a menos que 

homens. Uma pesquisa realizada pelo Data Popular e Instituto Patrícia 

Galvão revelou que para 70% dos entrevistados, a mulher sofre mais 

violência dentro de casa do que em espaços públicos. Segundo a última 

pesquisa DataSenado sobre violência doméstica e familiar (2015), uma em 

cada cinco mulheres já foi espancada pelo marido, companheiro, namorado 

ou ex.   

Com a revolução industrial e um crescente êxodo rural para as 

cidades, viu-se a necessidade de buscar novas alternativas para 

solucionar o problema da habitação. Onde setores mais conservadores, 

religiosos e moralistas da sociedade, tentaram o controle dos novos 

habitantes da cidade e novos atores do mercado de trabalho, impondo-lhes 

costumes éticos e morais da vida individual burguesa. Uma das soluções 

propostas pelos conservadores, para a moradia operaria, consistiu na 

redução do mínimo possível do padrão da moradia burguesa, mantendo suas 

hierarquias e divisões espaciais que obedecem e reforçam os papéis 

tradicionais de gênero.  (MONTANER;MUXI,2014). É válido reforçar também 

que no fim do séc. XVIII e início do séc. XIX, a saúde, a natalidade, a 

educação e o trabalho se tornaram experiências plausíveis do controle 

político, enquanto a alimentação, cuidados com a roupa, e outras 

atividades domésticas, se mantiveram no espaço privado, mesmo que 

pudessem ser realizadas de forma industrial. (MONTANER;MUXI,2014). 

Levando a um contraditório rápido aumento de tecnologias no espaço 

industrial e uma lenta implementação destas tecnologias na esfera 

privada, que enfatiza o papel da esposa como guardiã dos valores da 

pureza do lar (LYIN PEARSON).  

 Na mesma medida em que setores conservadores buscavam soluções que 

mantivessem suas mordomias e status inabalados, setores mais 

progressistas buscavam novas organizações das tarefas domésticas. 

Mulheres encabeçavam propostas de como tornar o trabalho doméstico mais 

eficiente, aplicando conceitos e sistemas de produção industrial a 

moradia, utilizando de formas simples, usos flexíveis, e linhas de 

montagem. Outra vertente da aplicação da industrialização à vida 

http://www.compromissoeatitude.org.br/mulheres-se-sentem-mais-desrespeitadas-e-desprotegidas-revela-pesquisa-do-datasenado/
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doméstica levou a reflexão sobre a coletivização dos recursos, tornando 

externo certos serviços para um uso mais eficiente. Adequando o sistema 

produtivo econômico da era pré-industrial à industrial, instituindo 

novamente a unidade familiar como uma unidade produtiva, sem diferenças 

claras de trabalho entre homem e mulher, e separação do público com o 

privado. 

A reflexão da moradia como espaço de produção fez com que mulheres 

da classe média, sob a liderança de Ellen Swallow Richards, nos EUA, 

iniciaram uma campanha para uma abordagem mais científica e profissional, 

estudando a casa do ponto de vista da produtividade, ajudando as mulheres 

a se tornarem mais eficientes por consequências da adoção de formas mais 

práticas e tecnologias. O que facilitaria o trabalho da mulher nas casas, 

mas não desconstruiria o fato das mulheres serem as “guardiãs do lar”

, dando a elas a incumbência de manter a casa organizada, limpa, passar 

a roupa, e preparar a comida. Ao longo da modernidade equipar a cozinha 

para torná-lo um lugar especial e motivo de orgulho e satisfação da 

mulher, foi uma forma de transvestir uma obrigação do papel do gênero em 

algo desejado pela cultura patriarcal conservadora, que propunham que a 

única maneira de se preservar a família e o lar privado era tratar as 

esposas como profissionais, transformando seu papel em administradoras 

do lar altamente qualificadas (GWENDOLYN WRIGHT, Building the Dream). 

A aplicação da indústria em benefícios das tarefas do lar, despertou 

o interesse de mulheres em buscarem outras alternativas de diminuir sua 

jornada de trabalho dupla, buscando desta forma conseguir os mesmos 

direitos que os homens. Uma estratégia mais radical, foi a de 

externalizar completamente as tarefas da moradia para que se convertessem 

como parte do trabalho produtivo, tornando-as tarefas remuneradas que 

agregariam tanto às mulheres quanto aos homens. Outra estratégia, mais 

aceita pois não questionava menos o sistema patriarcal vigente, é a de 

organizar cooperativas de ajuda mutua, em que as tarefas continuam sendo 

realizadas pelas mulheres, permitindo o acesso às tecnologias que não 

estavam ao alcance individual.  

Ambas as propostas sugeridas pelos movimentos feministas, 

elaboradas por volta do fim do século XIX, buscavam o uso eficiente de 

recursos, tempo e energia, defendendo a facilidade das tarefas domésticas 

e a simplificação dos espaços e a desaparição do ornamental, este conceito 

foi apresentado e desenvolvido por Catharine Beecher e por Harriet 

Beecher. A ideia de moradias com áreas de serviço comuns,  visando a 

distribuição de tarefas igualitariamente, foi bastante sugerida, a 
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exemplo do prédio dedicado as famílias de  trabalhadores proposta em 1922 

pela arquiteta Margarete Schutte Lihotzky, que propunha um prédio sem 

cozinhas individuais.  

 

“Tal foi a importância simbólica dos espaços da cozinha 

como meio de controle e opressão que, com a chegada do nazismo 

a Viena, uma de suas primeiras providenciais foi instalar 

cozinhas individuais nessas moradias mínimas coletivas” 

(Muxi, Zaida. “Mujeres y arquitetura: teoria y pratica de la 

vivienda)” 

 

O público contribui na construção da esfera privada e vice-versa. 

A exemplo disto, podemos analisar o investimento do governo em 

infraestruturas em determinados locais pelo valor que o espaço privado 

tem ou prevendo o valor que ele irá agregar. Sendo o Estado um dos 

maiores agentes especuladores, que detêm a terra, a valoriza, e a leiloa 

para empresas privadas, que muitas vezes já possuem a terra em seu nome 

e por acordos políticos e poder do capital, conseguem melhores 

infraestruturas urbanas em suas localidades.  

Analisando como a construção do espaço esta intimamente ligada com 

o cumprimento de direitos humanos e do cidadão, percebe-se que o fazer 

arquitetura é também fazer política.  

Se faz necessário então, ao produzir arquitetura, levar em consideração 

o bem coletivo, e o impacto social, econômico e ambiental que a obra 

ocasionará. Tendo em vista a detenção do monopólio do poder econômico, 

pensar no bem estar coletivo tornou-se arriscado. Aqueles que querem 

manter seu status quo, estar nos meios de comunicação de massa, e ganhar 

dinheiro sem preocupar-se com a lógica de controle e domínio, de 

exploração e de especulação, aqueles que são arquitetos dos poderosos, 

que fazem da arquitetura a extensão de seu ego, acabam por sua submissão 

ao poder do capital, fortalecendo a segregação social,  diminuindo espaços 

de crítica e livre manifestação, e aumentando o lucro de empresas privadas 

(MONTANER;MUXI,2014). 

 

“Devemos insistir que com a modernidade, houve uma 

construção social dos gêneros que deixou a mulher reclusa da 

esfera limita do privado e alheia ao mundo público, do 

comunicável, do trabalho produtivo e representativo, terreno 

exclusivo do homem.” (MONTANER;MUXI,2014) 
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  Visto o contexto atual de uma cidade que atende o desejo do poder 

privado, que visa acumular capital e controla, por diversos meios, quem 

terá o acesso à terra urbanizada e a espaços que incentivam o pensamento 

crítico; levando em consideração a, ainda presente, negação e 

descriminalização da ocupação de espaços públicos por mulheres; a 

titularidade de apenas 1% de mulheres com propriedade do solo; e que a 

construção do espaço é um instrumento fundamental para imposição deste 

sistema patriarcal de governar, que exclui e explora as minorias étnicas, 

negros e mulheres, é fato que deve-se lutar para modificar este cenário, 

levantando-se bandeiras por uma cidade mais igualitária, democrática e 

sustentável, cumprindo desta forma, a função social do arquiteto. 

A função social do arquiteto e a luta por cidades mais igualitarias 

tem ativistas bastantes importantes, no cenário brasileiro 

contemporâneo, como as arquitetas e urbanistas como Ermínia Maricato, 

Raquel Rolnik e Otilia Arantes, que defendem uma reforma urbana baseada 

no direito à cidade a todos, visando um espaço mais igualitário com 

mobilidade urbana de qualidade, infraestruturas, espaços públicos, 

participação social nas decisões políticas, enfim, políticas de 

implementação dos instrumentos propostos pelo estatuto da cidade e 

melhorias do mesmo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando-se as relações dialéticas do público e o privado, 

sabendo-se, segundo Arendt, que a partir do momento que se tem o privado, 

o público passa a existir e vice-versa. Negar a mulher, ou qualquer 

outra pessoa, o acesso ao espaço público, é também, negar a justificativa 

de se ter o espaço privado, visto que ambos possuem uma função social 

que se inter-relaciona, a exemplo de manifestar-se sendo visto e ouvido, 

e o de formular o manifesto em sua intimidade.  

A construção do espaço se dá com propostas que contrariam, muitas 

vezes, direitos básicos humanos e dos cidadãos, formados a partir da 

lógica de controle e opressão (MICHEL FOUCAULT, 1999). Percebe-se o 

fazer arquitetônico com o fazer político, onde as formas irão influenciar 

comportamentos. Nesta lógica, analisa-se o espaço doméstico como 

reprodutor das relações sociais de gênero, sendo estas relações marcadas 

pelo poder que homem tenta impor a mulher ao se considerar superior, e 
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evidenciadas pela forma arquitetônica segregacionista construída 

cultural e historicamente, infelizmente reflexão pouco abordada na 

academia.  

Conclui-se, dado a problemática da existência da relação dialética 

do público e do privado, da construção do espaço como forma de impor 

poder, controlar e oprimir, vigentes na cultura patriarcal - onde tudo 

deve estar funcionando em detrimento da continuidade, do aumento das 

riquezas, e dos desejos do patriarca -, que existe uma necessidade 

urgente de debatermos o tema da influência da construção do espaço no 

comportamento das pessoas, e como as relações sociais de gênero estão 

incluídas no fazer arquitetônico, seguindo  a linha do feminismo radical, 

a desconstrução do mesmo.  
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