
 
 

         Ano 4, número 4 -  Dezembro de 2017                                                                                        

www.revistacanteiro.com 

 

                                                                               

URBANISMO COM PERSPECTIVA DE                 Bianca Fernandes 

GÊNERO: O DIREITO DAS MULHERES                Elora Maciel 

À CIDADE1                                                      Lourranie Barbosa 
                                                                             

 

 

                                                                               

1 INTRODUÇÃO 

Quando surgiu a noção de cidade, na Grécia, no período Homérico 

(XII a.C. – VIII a.C), onde um aglomerado de homens e mulheres viviam, 

os pensamentos de “mulheres são mais delicadas e por esse motivo deverão 

cuidar do lar e dos filhos, ao mesmo tempo em que os homens, fortes e 

astutos, deverão cuidar dos assuntos relativos ao trabalho, função cuja 

mulher era muito frágil para fazer” surgiu com ela. A cidade em si, 

portanto, foi organizada pelos homens e para os homens, afinal as 

mulheres não precisavam sair de casa. A minoria privilegiada nunca pensou 

em métodos para mudar essas estatísticas, portanto, ainda hoje podemos 

encontrar toda essa desigualdade entre homem/mulher enraizada na 

sociedade através do machismo. Na cidade contemporânea, entretanto, 

vemos que as mulheres não se enxergam mais dessa maneira e não seguem 

mais esses propósitos. Elas trabalham, transitam pelas ruas, participam 

da vida política e econômica do país, não excluindo a sua participação 

nos deveres domésticos, tendo assim, uma jornada dupla. Por mais que 

tenham conquistado a emancipação no quesito “estar na cidade”, ainda 

são pouco notadas perante a sociedade e muitas vezes permanecem oprimidas 

pelo machismo tanto nos espaços de trabalho, quanto nos espaços públicos.  

Neste contexto, iniciaremos o escrito com uma linha do tempo, 

focalizando principalmente o direito que as mulheres tem, ou que deveriam 
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ter sob a cidade e finalizaremos falando sobre a cidade atual, que contém 

muitas características das cidades do passado. Vale ressaltar que o foco 

deste estudo está concentrado na história da cidade ocidental. 

 

2 PAPEL DA MULHER-CIDADÃ  

 

É visível que a cidade contemporânea ainda não é um espaço em que 

as mulheres se sentem plenamente confortáveis em ocupar, organizar ou 

criar e esse fato é comum na grande maioria das civilizações existentes 

ao longo do tempo. Primeiramente, consideraremos a cidade grega ou romana 

como exemplo. Elas têm início com o agrupamento de várias aldeias, 

comandadas por homens que definiam os modos de vivência da população 

existente e principalmente das mulheres ali presentes. Portanto, uma 

pequena porcentagem de pessoas já obtinha um certo poder sobre uma massa 

prejudicada. As mulheres, oprimidas dentro da própria casa, só eram 

permitidas de circular no pátio interno e não podiam ser vistas por 

estranhos, por isso as residências tinham paredes altas e poucas janelas. 

Não podiam sair sozinhas, nem falar com estranhos e eram sempre tuteladas 

pelos maridos. Essas condições sociais e econômicas já deixavam claro 

que elas não teriam participação ou decisão alguma sobre a organização 

da cidade. (Já a mulher de classe inferior, que necessitava trabalhar e 

administrar seu dinheiro, encontrou na prostituição uma saída). Filósofos 

como Aristóteles, baseado na ordem natural das coisas, dizia que o homem 

deveria sempre considerar sua superioridade, criando assim, quase um 

princípio para tradição que se mantém aos dias atuais, fazendo com que 

grande parte da população queira uma cidade contemporânea nos moldes da 

cidade arcaica. O melhor exemplo para caracterizar essa exclusão feminina 

é citar a Ágora, praça principal das antigas cidades gregas, lugar 

simbólico para a democracia, mas que era reduzida aos cidadãos livres e 

que obviamente negligenciavam e não incluíam as mulheres.  

Outra cidade de grande importância para o estudo é a da era 

medieval. Questionando os termos clássicos, em geral, a situação da 

mulher não era tão precária quanto se imagina. Elas mantinham-se com o 

papel de mulher tradicional e do lar, havia uma circulação dentro dos 

limites da casa paterna, da casa marital ou do convento, mas também 

tinham atribuições sociais, algumas tinham profissão e outras conseguiam 

até manter um negócio próprio. Estes quesitos são importantes na luta 
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feminina dos dias atuais, pois muitas destas mulheres serviram de suporte 

para questionamentos e reivindicações femininas nas últimas décadas. 

Porém, a grande maioria das mulheres da sociedade feudal, que era baseada 

nas relações servis e predominante na idade média, eram consideradas 

como um simples instrumento, com objetivos únicos de procriação e de 

posse tanto do marido quanto do senhor feudal, e que eram excluídas da 

coletividade e não tendo poder de escolha. Havia a questão religiosa, 

pois a igreja mantinha uma imagem negativa em relação à primeira mulher:  

Eva passa a projetar sua carga de pecadora sobre a 

existência feminina. E embora ela tenha sido criada 

a partir do homem - e por isto seja parte integral da 

essência humana - ela representa a parte vulnerável 

deste. Ela é a responsável pela perda do Paraíso. 

Estas ideias tiveram ampla difusão dentro do mundo 

medieval e eram principalmente os homens da Igreja os 

encarregados de disseminá-las. Para eles estava 

claríssimo que a mulher era um perigo carnal e 

espiritual a ser evitado. Desta maneira, os discursos 

que justificavam o repúdio não se baseiam 

exclusivamente nos legados dos grandes teólogos e 

filósofos, mas também se nutriram fartamente de 

crendices, que o baixo clero tratou de alimentar. 

(NASCIMENTO, 1997, p. 85) 

Ainda na Idade Média, quando o poder da Igreja caiu em 

instabilidade e foi descentralizado pelas ideias do antropocentrismo, a 

Igreja Católica Romana instaurou os "Tribunais da Inquisição", que 

julgavam todos aqueles considerados uma ameaça às suas doutrinas. 

Bruxaria era uma calamidade tão real quanto tempestades ou pestes, e 

intimamente ligada à natureza feminina. A "caça às bruxas" se tornou uma 

massiva campanha judicial realizada pela Igreja e pela classe dominante 

contra as mulheres da população rural. Essa campanha foi assumida, tanto 

pela Igreja Católica, como a Protestante e até pelo próprio Estado, 

tendo um significado religioso, político e sexual. Estima-se que 

aproximadamente 9 milhões de pessoas foram acusadas, julgadas e mortas 

neste período, onde mais de 80% eram mulheres, incluindo crianças e moças 

que haviam “herdado este mal” (MENSCHIK, 1977, p. 132). Poucas dessas 

mulheres realmente pertenciam à bruxaria: normalmente, as consideradas 
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bruxas eram, na verdade, as parteiras, as enfermeiras e as assistentes 

que entendiam sobre o emprego de plantas medicinais para curar 

enfermidades e epidemias nas comunidades em que viviam, sendo assim, 

possuíam um elevado poder social. Elas foram por um longo período médicas 

sem título para as próprias mulheres e pessoas pobres ao seu redor, 

causando a ira da instituição médica masculina em ascensão, que viu na 

Inquisição um método de eliminar as suas concorrentes econômicas. Nesse 

contexto político, pode-se citar a camponesa Joana D'arc, que aos 17 

anos, em 1429, comandou o exército francês, lutando contra a ocupação 

inglesa. Acabou sendo julgada como feiticeira e herege pela Inquisição 

e queimada na fogueira antes de completar 20 anos. Diante disso, 

configurava-se a clara intenção da classe dominante em conter um avanço 

da atuação destas mulheres e em acabar com seu poder na sociedade, a tal 

ponto que se utilizava meios de simplesmente exterminá-las. Ao longo do 

tempo, as mulheres não tiveram oportunidades suficientes para que 

pudessem se encaixar em alguma posição social de grande valia para que 

a cidade fosse construída de modo que as necessidades femininas fossem 

atendidas. 

Com o passar dos anos, as mulheres vão se inserindo de forma 

significativa no mercado de trabalho, conquistando seu espaço. A partir 

do século XIX, a Revolução Industrial incorporou o trabalho da mulher, 

eficiente e mais barato, no mundo da fábrica, separando o trabalho 

doméstico do trabalho remunerado fora do lar, o que se pode ver até os 

dias de hoje, na dupla jornada de trabalho feminina. Para aquelas não 

pertencentes a uma classe social mais elevada, o trabalho nas fábricas 

foi uma condição para a sua sobrevivência. As mulheres foram forçadas a 

abandonar os filhos ou levá-los junto para o trabalho, diante da 

necessidade de passar o dia inteiro nas indústrias, trabalhando de 10 a 

12 horas diárias, em péssimas condições de higiene e sob grande controle 

disciplinar. Além do mais, os salários eram baixos e elas estavam 

constantemente sujeitas ao assédio sexual e não existia nenhuma lei 

trabalhista que pudesse protege-las de tais situações. No Brasil, nas 

primeiras décadas do século XX, as mulheres também formavam grande parte 

do operariado, especialmente as imigrantes: constituíam quase 68% da mão 

de obra empregada na indústria de fiação e tecelagem. Somente a partir 

da década de 1930, depois de inúmeras manifestações operárias em todo o 

mundo, a legislação brasileira proporcionou garantias trabalhistas às 

mulheres. Na Era Vargas, entre os anos 1930 e 1950, houve a regulamentação 
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do trabalho de mulheres e crianças, e o presidente Getúlio Vargas fixou 

a jornada de trabalho em 8 horas diárias. 

Com a ascensão do capitalismo, as mulheres conquistaram maior 

liberdade. Com a ausência dos homens causadoa pela ocorrência das duas 

grandes guerras, as mulheres foram obrigadas a substituir os homens no 

comércio. Essa substituição do “homem herói” pela dona de casa, mãe de 

família, trouxe boas consequências para a história das mulheres, pois ao 

retornarem os homens passaram a enxergá-las, também, em um nível de maior 

igualdade. Assim, se deu início a uma nova era para o feminino; agora, a 

mulher era, também, trabalhadora. Porém, a ideia de a mulher ser inferior 

aos homens não se extinguiu e sua entrada no mercado de trabalho não 

significou que elas passaram a ser vistas com igualdade perante os 

homens, assim como não foram respeitadas, profissionalmente, de forma 

igualitária. Empresas preferiam contratar mulheres e crianças à homens, 

pois poderiam pagar mais barato pela mão de obra, assim como, descontar 

do salário nos dias nos quais as mulheres menstruassem e não pudessem 

comparecer ao local de trabalho. Contudo, agora elas têm mais um dever, 

além de cuidar das necessidades do lar, também trabalham.  

Na cidade contemporânea, com muito esforço e luta diária, a mulher 

vem ganhando mais espaço nas decisões da cidade e no trabalho. Ainda 

assim, existem muitas situações pendentes para que a igualdade seja 

conquistada, pois como já visto anteriormente, as cidades ao longo da 

história são sustentadas pelos privilégios dados ao sexo masculino. Um 

estudo realizado em 2015 pelo Instituto de Políticas de Transporte e 

Desenvolvimento (ITDP) e o Laboratório de Mobilidade Sustentável 

(LABMOB) do Programa de Pós-graduação e Urbanismo da Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo (FAU) da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ), lançou um artigo que aborda questões sobre o índice de 

atratividade das ruas e de seu entorno. O estudo foi feito por quatro 

homens, os quais colocaram em patamar os índices mais relevantes em 

relação a esta atratividade. Foram quatro referentes às características 

físicas das calçadas (existência, largura, continuidade e qualidade do 

pavimento), e mais quatro sobre os aspectos do seu entorno (cobertura 

vegetal, fachada ativa, sinalização e estreiteza do leito carroçável). 

Para esses quatro autores, quanto melhor a infraestrutura de mobilidade 

a pé, mais atrativa será a rua. Porém já é visto que as cidades, ao longo 

da história, foram construídas para os homens, fazendo com que a mulher 

tenha um papel bem sucinto e consequentemente veja os espaços públicos 
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de uma maneira bem diferente. Por esse motivo, mais tarde, foram 

convidadas 5 mulheres submetidas as mesmas metodologias. Enquanto para 

os homens a estreiteza da largura do leito carroçável era um atrativo de 

menos de 10%, para as mulheres esse número chega a quase 30%, assim como 

a fachada ativa. Portanto “há uma necessidade, por parte das mulheres, 

andarem em ruas que possuam uma escala mais humana e que existam os 

chamados “olhos de rua” que se refere a lugares que possuam comércios 

de rua, vizinhos que se comunicam, fluxo considerável de pessoas, tudo 

isso por conta da situação de vulnerabilidade, e à diferente exposição à 

violência urbana vivenciada por elas” (LINKE; ANDRADE, 2017). 

Agir no espaço público não é fácil para as mulheres, criticadas 

logo que se mostram ou falam mais alto – tudo se complica quando ousam 

agir “como homens”. Movimentos de luta comandados por mulheres que 

tomam a frente e que requerem o equilíbrio de gênero, tanto no mercado 

de trabalho, onde as mulheres ainda recebem menos tendo a mesma função, 

quanto na vida cotidiana, onde a liberdade de ir e vir é encadeada pelo 

medo vigente nas cidades inseguras que não foram pensadas para o uso 

feminino. O feminismo é um desses importantes movimentos, que tem como 

objetivo mudar as perspectivas das diversas áreas da sociedade atual. 

Em sentido muito amplo, "feminismo", "feministas" designam aqueles e 

aquelas que se pronunciam e lutam pela igualdade dos sexos e que visam 

principalmente a autonomia e integridade feminina, questionando assuntos 

como a violência doméstica, o assédio e o estupro, os salários iguais e 

todas as formas de discriminação. É um movimento e não um partido, ele 

age graças as pessoas, personalidades, militantes. São, de início, 

isoladas, mulheres emancipadas – mas age como uma sucessão de ondas. Foi 

o feminismo que constituiu as mulheres como atrizes na cena pública, que 

deu forma a suas aspirações, voz a seu desejo, um agente decisivo de 

igualdade e liberdade (PERROT, 2007).  

 

3 PAPEL DA MULHER-ARQUITETA 

 

A cidade atual não representa toda a autonomia feminina, 

caracterizando-se assim, como uma cidade opressora. Mulheres são como 

fantasmas na arquitetura moderna: presentes em todos os lugares, 

cruciais, mas estranhamente invisíveis. No campo de trabalho da 

arquitetura, não é difícil de perceber que obras importantes e numerosas 

são sucumbidas por algum outro projeto de um grande arquiteto e que os 
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feitos são esquecidos ou repassados para alguém do sexo oposto. A 

diversidade no meio é importante, tanto para o trabalho do arquiteto 

quanto para a população envolvida. Todas as mulheres que interferem de 

alguma maneira nos centros urbanos ou usam o espaço urbano para suas 

relações socioeconômicas devem ser ouvidas e atendidas para que a cidade 

seja um local confortável para todos e com uma abundância de 

perspectivas. 

Dentre estes movimentos atuais, o Coletivo Arquitetas Invisíveis, 

criado por alunas da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 

de Brasília, é uma ação que tem como objetivo incentivar a igualdade de 

gênero dentro da área da arquitetura e do urbanismo, afim de divulgar a 

vida de arquitetas que não possuem muito reconhecimento, assim como suas 

obras. Foi inicialmente inaugurado nas redes sociais no dia 8 de março 

de 2014, dia da mulher, na intenção de alcançar um número maior de 

estudantes e profissionais de arquitetura do Brasil. No mesmo mês do ano 

seguinte, também em homenagem ao mês da mulher, o coletivo publicou junto 

ao site ArchDaily (em português, inglês e espanhol) um compilado sobre 

a extensão da pesquisa, apresentando 48 mulheres. A pesquisa tem por 

objetivo introduzir às dificuldades enfrentadas pelas primeiras mulheres 

a se graduarem na área, assim como à falta de prestígio que muitas tiveram 

por terem trabalhado ao lado de grandes nomes da arquitetura. Como 

pioneiras, pode-se citar a Engenheira e Arquiteta Julia Morgan, primeira 

mulher licenciada a trabalhar com arquitetura, em 1904. Este marco é 

muito significativo para a história da profissão, visto que Sophia Hayden 

Bennet, arquiteta formada em 1890, sofreu com o machismo e praticamente 

não pôde atuar, e, quando pôde, recebeu menos de um décimo do salário 

de um arquiteto homem. Entre aquelas que ficaram nas sombras, o caso 

mais conhecido é o de Denise Scott Brown, cujo mérito de sua obra foi 

ignorado, enquanto seu marido recebeu o Prêmio Pritzker sozinho por uma 

trajetória que, na realidade, foi notoriamente colaborativa. 

Surpreendentemente (ou não), muitos dos arquitetos famosos hoje 

dependeram profundamente do apoio e contribuição de suas mulheres durante 

toda a sua carreira. Mulheres que gerenciavam seus escritórios, criavam 

seus filhos, inflavam seus egos fielmente, mas que jamais encontraram 

seus nomes na porta da frente. (OUROUSSOFF, 2007).  

 



 

         Ano 4, número 4 -  Dezembro de 2017                                                                                        

www.revistacanteiro.com 

   
Julia Morgan Sophia Hayden Bennet Denise Scott Brown 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Levando em consideração todo o contexto histórico, pode-se dizer 

que a mulher enfrentou diversos obstáculos para conquistar aquilo que já 

era básico ao homem desde o princípio: o direito à cidade (mesmo que, 

evidentemente, aqui seja preciso colocar a questão de classe em cena). 

Este não se remete apenas ao uso dos equipamentos urbanos de qualidade 

e acessíveis a todos, mas também a ser ouvido e ter uma voz perante a 

sociedade. Isso sempre foi um direito na vida dos homens, porém nem 

sempre a mulher foi aclamada com tais privilégios. No começo dessa linha 

do tempo, ela era excluída dos considerados cidadãos livres que podiam 

opinar nos debates sobre a cidade – na verdade, nem cidadã era 

considerada. Quando começa a fazer parte efetiva e considerável do 

povoamento, é no papel submisso em uma sociedade feudal, religiosa e 

completamente patriarcal. Já no século XX, sua conquista de espaço no 

mercado de trabalho não é por reconhecimento da sua importância, mas sim 

por ser uma mão-de-obra barata e eficiente. Segundo Perrrot (2007) as 

mulheres sempre trabalharam: seu trabalho era da ordem do doméstico, da 

reprodução, não valorizado, não remunerado. As sociedades jamais poderiam 

ter vivido, ter se reproduzido e desenvolvido sem o trabalho doméstico 

das mulheres, que é invisível. Nem sempre as mulheres exerceram ofícios 

reconhecidos, que trouxessem remuneração. A mulher foi historicamente 

excluída da vida pública, sendo delegada ao espaço privado. É privada 
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das coisas essenciais de uma verdadeira vida humana, de ser vista e 

ouvida pelos outros, ou seja, ainda não tem direito completo à cidade.  

Estando a mulher, portanto, privada da vida pública, os movimentos 

feministas foram responsáveis pela constante busca de seus direitos. As 

grandes reivindicações do feminismo tecem a história delas, de forma 

variada de acordo com o tempo e os lugares. A cidade, antes representada 

como perdição, agora representa a ampliação do destino, a salvação das 

mulheres. É recente a conquista de direitos básicos, como a participação 

da vida política, acesso aos estudos e ao mercado de trabalho. O direito 

ao saber comanda a emancipação, a promoção, o trabalho, a criação, o 

prezar – acompanhado de um imenso esforço de apropriação: leitura, 

escrita, acesso à instrução.  

E mesmo assim, ainda há um movimento que busca eliminar o papel 

socialmente construído para a mulher, que lhe impõe salários mais baixos 

para realizar as mesmas funções, jornadas duplas e triplas, recorrentes 

abusos morais e sexuais, pouca representação política nas instâncias de 

poder (tanto na arquitetura quanto nos cargos de Governo) e dificuldade 

de acesso à cidade (CASCELLI, 2016). Ainda assim, pouco a pouco, as 

mulheres conseguem conquistar o seu espaço na sociedade moderna. Assim 

sendo, é necessário a ampliação de políticas públicas que garantam 

condições socioeconômicas e segurança a um público cada vez mais atuante 

na sociedade. Deve-se garantir a mudança do que está impregnado na 

sociedade – a desigualdade pode ser percebida no vocabulário: o 

aventureiro é o herói dos tempos modernos, a aventureira uma criatura 

inquietante. Homem público é uma honra, mulher pública é uma vergonha.  
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