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querida Brasília dançar e cantar. Que livre e espontânea
ela possa abraçar a todas e todos e que toda mulher possa
caminhar de mãos dadas com sua amiga Brasíia, até então
tão distante e inalcançável. Pelo sonho de que uma cidade
complexa seja também comunidade.

Agradeço a todas as pessoas que acreditaram nesse sonho e
na minha capacidade de realizá-lo [mas não sem a ajuda de
vocês].
Agradeço a todas as pessoas que passaram pela minha
vida e me ensinaram a ser humana, e também às que me
mostraram que posso sê-lo em qualquer circunstância. E que
quando sou enquanto Arquiteta e Urbanista, sou feliz com o
meu trabalho e com os frutos dele.
Agradeço a quem me ensinou a acreditar nas pessoas.
Agradeço a quem me ensinou a acreditar que um mundo
melhor é possível.

A todas essas pessoas, retribuo com o compromisso de ser
Arquiteta, de ser Urbanista, de ser humana e de acreditar nas
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ApreSentAção
Recentemente, acompanhadas de grandes crises econômicas
mundiais, iniciativas populares de menor escala surgiram com
o propósito de transformar espaços públicos. Esse processo,
denominado de Urbanismo Emergente ou Urbanismo Tático,
tem na participação popular um ponto chave para a (re)construção da cidade, quebrando com o paradigma tradicional, no
qual ouvir a população e seus anseios é normalmente relegado ao último plano. O Urbanismo Emergente leva os cidadãos
ao patamar de produtores de uma cidade, processo descrito
na literatura como bottom-up (de baixo para cima) em oposição à visão top-down (de cima para baixo) da planificação
urbanística tradicional. Aliado a este fato, é notória a crescente
preocupação com questões de gênero, o que traz questões
sensíveis ao contexto urbanístico. Mulheres usam e transitam
na cidade de forma diferente dos homens. Combinando funções de trabalho e de cuidado com a casa e os filhos, evitando
assédios e antecipando riscos à integridade física e moral, a
mulher anda pelas ruas resultando em necessidades diferentes de acessibilidade nas vias, iluminação, transporte público
e até de zoneamento urbano.

democrático e seguro; além de propiciar o empoderamento
feminino e propor a conscientização deste como uma problemática, também, do âmbito urbano. Para tal, far-se-á uso
de conceitos do Urbanismo Tático e teorias de gênero, num
recorte do espaço público em percurso transversal do Plano Piloto ao fim da Asa Norte, buscando possíveis formas de
intervenção construtivas e dando preferência para soluções
práticas e de baixo custo, que contribuam para uma cidade
sustentável.
O trabalho está dividido em duas partes. A parte 1 traz um
repertório conceitual e metodológico do Urbanismo Tático,
além de levantar as questões de gênero relativas ao contexto
urbano.
A parte 2 mostra a área utilizada para estudo e levantamento
dos padrões de uso, ocupação, usuários e apropriações. Este
levantamento norteia as intervenções propostas e descritas
na sequência.

Se hoje a maioria dos bairros reproduzem características de
exclusão - não só de gênero, mas também de classe, raça e
idade -, como possibilitar a construção de espaços não excludentes? Como os bairros poderiam refletir a diversidade de
usuários, garantindo acesso democrático aos seus espaços?
Essa pergunta move o presente trabalho, que se propõe a criar
um “Manual de Táticas Urbanas Emergentes Sob a Perspectiva
de Gênero”. O intuito é possibilitar que o cidadão comum se
aproprie da cidade e tenha iniciativa individual e comunitária de transformação e melhoria do espaço, tornando-o mais

PARTE 1
gê·ne·ro _ [latim genus,

-eris]

substantivo masculino
_ Agrupamento de seres ou
objectos que têm entre si características comuns.
_ Feitio, modo, maneira.
_ Modo característico de exprimir ou de fazer algo.
_ Qualidade.
_ Força.
_ Calibre.

tá·ti·ca _ |át| [francês tac-

tique, do grego taktikê, feminino de taktikos, -ê, -ón,
próprio para arranjar, para
ordenar]
substantivo feminino
_ [Militar] Arte de dispor e
de empregar as tropas, no
terreno, onde devem combater.
_ [Figurado] Habilidade, jeito para dirigir situação ou
negócio.
_ Estratégia.

e·mer·gen·te

pú·bli·co

adjetivo de dois gêneros
_ Que emerge; que resulta
ou procede.
_ [Física] Que sai de um meio
que atravessou.
_ Sair de onde estava mergulhado.

cus, -a, -um]

_ [latim publi-

adjetivo
_ Relativo ou pertencente ao
povo, à população. = GERAL
≠ PRIVADO
_ Que serve para uso de todos. = COLETIVO, COMUM
≠ PARTICULAR, PESSOAL

_ Despontar, elevar-se, como
se saísse das águas.
_ Assomar, manifestar-se.
_ Acontecer; ocorrer; resultar.

dicionário priberam da língua portuguesa

Fonte: http://institutoelos.org
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urbAniSmo tático
A fim de guiar o processo deste projeto, foram estudadas diversas experiências que vêm tomando forma em todo o mundo. Experiências que buscam transformações no cotidiano da
vida urbana a partir do envolvimento dos usuário, propondo
mudanças mais palpáveis e realistas em uma escala local, para
gradativamente mobilizar mais pessoas e assim alcançar mudanças maiores.
De modo geral, os urbanistas costumam projetar intervenções
em grande escala, a fim de alcançar mudanças qualitativas
num contexto urbano geral. Nos últimos anos, acompanhados
de uma grande crise econômica mundial, vêm surgindo diversas iniciativas populares de menor escala com o propósito
de melhorias dos espaços públicos. Esse processo é denominado de Urbanismo Emergente ou Urbanismo Tático, que se
baseia na participação da população como ponto importante
na construção da cidade. Podemos resumir o conceito de Urbanismo Emergente como uma definição do papel dos cidadãos como produtores de uma cidade, uma lógica de baixo
para cima, bottom-up, em oposição à visão top-down, de cima
para baixo, da planificação urbanística tradicional.
O pensamento bottom-up permite que os problemas sejam
pensados pelos próprios moradores, dando a eles voz e ferramentas para que façam, por si mesmos, as mudanças necessárias para a melhoria do espaço público que utiliza. A
lógica é não esperar que as mudanças ocorram, visto que a
vontade pública, via de regra, demora a ser transformada em
política pública, justamente por serem relegadas ao segundo plano frente a necessidades urbanas/sociais outras, mais
emergentes a um nível macro. Fato este gera o atraso para

mudanças significativas a nível local, em alguns casos beirando o abandono. Esperar que a iniciativa venha do topo para
baixo, top-down, faz com que a população atingida enfrente
cotidianamente problemas de zoneamento urbano, iluminação, acessibilidade, entre outros, sem perspectiva de melhoras ou correção. Muitas vezes essa habituação leva as pessoas
a considerarem como normal o descaso com que seus problemas são tratados, causando um certo desamparo, afinal,
quem irá resolvê-los? “A cidade é assim mesmo”… “Isso nem
é tão importante, o governo tem coisas maiores pra resolver”.
Pois, então, que os cidadãos por si mesmos resolvam as questões que estão ao seu alcance, há muito o que pode ser feito,
e desacostume-se, empodere-se, perceba como problema o
que o hábito tornou normal.

“ONDE EM GERAL SE
ENXERGA ESCASSEZ, NÓS
BUSCAMOS ABUNDÂNCIA”

inStituto eloS

É cada dia mais evidente que a maior riqueza do planeta é
a diversidade. Ao traçar estratégias de transformação baseadas nessa diversidade, o ELOS acredita numa visão de mundo
onde empresas e comunidades, adultos e crianças, governos
e sociedade civil, trabalham, convivem, vivem lado a lado e
oferecem o seu melhor.
Essa crença se reflete em uma equipe diversa, uma composição de experiências e um mosaico de saberes que vêm sendo montado ao longo de uma história que começou no ano
2000. O Elos nasceu de um encontro de 5 jovens arquitetos e
se tornou uma comunidade multidisciplinar focada em desenhar estratégias para construir o melhor dos mundos.

SONHO >< Propiciar o espaço e a relação adequadas para
a expressão das melhores e mais profundas aspirações que
todos temos. Construir uma imagem do melhor que gostaríamos de realizar, transcendendo a prática comum de identificar
problemas. Normalmente, quanto mais genuíno, profundo e
precioso é o sonho, mais apoio ele tem por parte de toda a
comunidade.
CUIDADO >< O planejamento cuidadoso de estratégias e
projetos que realizarão amplamente as expectativas de um
conjunto de sonhos comuns. O grupo atua respondendo à
questão de como caminhar juntos cuidando de si, do outro e
de um sonho comum ao mesmo tempo.

Partindo do princípio de que a hora de começar é agora e
que os recursos já estão disponíveis, o Instituto ELOS propõe
soluções inovadoras para construir de maneira coletiva e prazerosa. Utiliza de metodologias embasadas na Filosofia Elos,
descrita abaixo.

MILAGRE >< A ação do coletivo, motivado pelas suas melhores qualidades e habilidades, munido da abundância de recursos existentes na comunidade, confiante pelos laços afetivos
que o unem e motivado por seus melhores sonhos comuns. É
um presente fora do comum que você dá a si e ao outro.

OLHAR >< O exercício e cultivo de uma visão apreciativa sobre a comunidade e seu ambiente, para criar um cenário de
abundância de recursos e possibilidades, valorizando a presença e o potencial de contribuição de cada pessoa.

CELEBRAÇÃO >< O reencontro após a jornada de ação para
partilhar a alegria da realização conjunta e reconhecer e celebrar a contribuição de cada um na conquista coletiva. É quando a realização física e a experiência vivida ganham ainda
mais sentido porque estão alimentando a celebração da vida.

AFETO >< O estímulo para o estabelecimento de relações afetivas entre as pessoas propiciando o surgimento da confiança
e do cuidado mútuo, elementos que alimentam e fortalecem
o trabalho coletivo. O exercício da escuta é uma habilidade
essencial dessa disciplina.

RE-EVOLUÇÃO >< Pensar o futuro e planejar ações para materializar novos desafios, sempre juntos e com a energia renovada pela alegria de ver os sonhos realizados.
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Fonte: www.micropolis.com.br

Fonte: http://sobreurbana.com

coletivo micrópoliS
Formado em 2010 por Belisa Murta, Fernanda Gomes, Felipe
Carnevalli, João Carneiro, Marcela Rosenburg, Mateus Lira e
Vítor Lagoeiro, o coletivo realiza trabalhos independentes e
com colaboradores externos, propondo transformações no
espaço urbano e na vivência da cidade.
Ações pontuais, a nível local, podem ter um efeito multiplicador e transformador na cidade, sem necessariamente se
concretizarem como objeto construído. Partindo dessa premissa e da compreensão do contexto e do entorno imediatos,
o grupo pretende realizar ações, projetos e discussões que
transponham as fronteiras disciplinares da arquitetura e que
estejam relacionados ao nível da microescala e do cotidiano.
Um dos primeiros trabalhos realizados pelo coletivo aconteceu em 2014 no Calafate, bairro da região oeste de Belo Horizonte, onde foram desenvolvidas pesquisas, experimentos
e projetos em articulação com parceiros locais, moradores,
comerciantes e a universidade. A partir da investigação das
práticas culturais e políticas emergentes da vizinhança, buscou-se testar processos de reconquista do espaço público e
seu uso coletivo por meio de iniciativas micro-arquitetônicas
e gráficas.
Segundo relatos do coletivo, a inserção no Calafate buscou
exercitar, desde o início, meios de infiltração e envolvimento
que permitissem uma visão otimista do território e, em vez de
identificar mazelas a serem resolvidas, despertassem possibilidades a serem fomentadas. O diagnóstico foi substituído
pelos mapeamentos processuais, e os questionários tendenciosos, por ocasiões banais que suscitam conversas.

A metodologia de imersão foi estruturada em três momentos:
“Perceber o invisível”, “Investigar pela ação” e “Preencher as
lacunas”. Eles não estão divididos cronologicamente, nem hierarquicamente, mas são simultâneos, de modo a possibilitar
interferências entre si. O que os diferencia é o limiar entre o
caráter investigativo e o propositivo. Isto é, são aplicados ora
para gerar conhecimento e informação, ora para ativar transformações no bairro. É claro que qualquer observação, por
mais discreta que seja, constitui em si mesma um elemento
transformador do espaço. Ao mesmo tempo, toda ação concreta traz algum aprendizado sobre o lugar.

SobreurbAnA
O Sobreurbana é um estúdio de intervenções urbanas e culturais que trabalha de forma inovadora e criativa com artistas,
empreendedores, governo, ONGs e iniciativa privada para
melhorar a experiência das pessoas nos espaços públicos da
cidade e promover melhores ambientes, por meio de processos colaborativos de placemaking.
Placemaking é um processo de planejamento, ativação e gestão de espaços públicos centrado nas pessoas. Busca estimular a relação entre as pessoas e os lugares, promovendo comunidades mais saudáveis e felizes.
A metodologia da Sobreurbana busca primeiro compreender
as dinâmicas da comunidade para então readequar a estrutura física dos espaços públicos aos seus desejos e necessidades. Procurando, também, contribuir para o estreitamento dos
laços de afetividade entre pessoas e lugares através de ações
culturais e de atividades que fortaleçam o sentimento de pertencimento e o engajamento cívico.
intervenções urbanas
projetos de arquitetura e microurbanismo
palestras e oficinas
gestão de projetos culturais
produção de eventos
consultoria
design de produtos

ATIVIDADES
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Fonte: http://www.iconoclasistas.net

iconoclASiStAS
Desde 2008 o Coletivo Iconoclasistas realiza oficinas de mapeamento para construir coletivamente visões do espaço que
impulsionem e facilitem práticas colaborativas, de resistência
e de transformação. Sistematizam metodologias, recursos e
dinâmicas de pedagogia crítica para incentivar a apropriação
e o uso do espaço público.
Idealizado por Julia Risler e Pablo Ares, o coletivo trabalha
misturando artes gráficas, oficinas de criação e pesquisas coletivas. Todas as suas produções são disponibilizadas no formato de Creative Commons, a fim de promover a socialização
e apropriação popular para a utilização do conteúdo.
Sua atividade estende-se a uma rede dinâmica, construída em
projetos na América Latina e Europa. A partir desse trabalho
surgiram novos recursos de lazer implantados em espaço públicos, exposições itinerantes e participação em reuniões com
organizações culturais e movimentos sociais.
Usando gráficos e recursos visuais para abordar várias questões sociais, o Iconoclasistas possui trabalhos publicados em
jornais e revistas de vários cantos do mundo. Em 2013, publicou o “Manual de mapeamento coletivo”, onde sistematizam
as metodologias, recursos e dinâmica para a organização de
workshops.

Fonte: http://www.handmadeurbanism.com

hAndmAde urbAniSm
Handmade Urbanism é um livro que apresenta 15 projetos
realizados principalmente em áreas menos favorecidas de 5
grandes cidades em países emergentes, examinando o potencial de transformação urbana incorporado em iniciativas
comunitárias. O livro mostra as bases para tais iniciativas, além
dos instrumentos e ferramentas utilizados pelas comunidades. Ilustrações mostram seus modos operacionais, revelam
os atores envolvidos e traçam os passos na organização das
iniciativas.
As pessoas sempre foram interessadas nas cidades em que
vivem, e com a urbanização gritante do mundo, a participação
dos cidadãos para melhorar seus ambientes urbanos também
está crescendo. Sem acesso ao planejamento urbano tradicional, os grupos e comunidades fizeram uso de recursos limitados, oferecendo soluções para enfrentar os desafios que
essas cidades possuem. As propostas se concentram no fornecimento de infraestrutura social com o objetivo de melhorar as condições de vida dos residentes na escala local.
Entrevistas com especialistas e grupos atuantes procuram esclarecer os desafios locais. Já em um nível global, pontos comuns e as diferenças são debatidos a fim de buscar caminhos
e soluções por meio de mobilização. Handmade Urbanism
elabora uma possível visão urbana da cidade influenciada por
esses processos e organiza uma discussão que promove iniciativas de participação popular, enquanto explora o seu potencial de transformação sobre a cidade em grande escala para o benefício de todos.
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Fonte: http://codesignstudio.com.au

co deSign Studio
CoDesign Studio é uma empresa social de consultoria de design que inspira as pessoas a moldar seus bairros .
A premiada metodologia colaborativa de apropriação da cidade é usada pelos governos locais, colaboradores e comunidades para criar bairros que melhoram a vida das pessoas.
Constroem espaços que proporcionam conexão e inclusão
social, ao mesmo tempo que ajudam os clientes e suas comunidades a desenvolver novas oportunidades e ferramentas de
transformação.
FRENTES DE TRABALHO
Diagnóstico dos lugares _ Compreender a dinâmica das comunidades e seus espaços públicos, para definir um plano de
ações e os resultados esperados do projeto.
Envolvimento da Comunidade _ Construir apoio e participação popular com engajamento efetivo, de base local.
Ativação de espaços públicos _ por meio do urbanismo tático,
buscam novos usos para espaços subutilizados, que podem
apresentar melhorias em 90 dias.
Placemaking e Estratégia Urbana _ Certificar de que o espaço de intervenção tem todos os ingredientes necessários para
fornecer resultados de sustentabilidade social a longo prazo.

Fonte: https://civicwise.org/about/

civic WiSe
Iniciado em janeiro de 2014, em Londres, Civic Wise é uma
organização sem fins lucrativos com a missão de capacitar os
cidadãos fomentando o urbanismo colaborativo, promovendo a inovação cívica e inspirando o engajamento social.
A iniciativa funciona como uma espécie de banco de dados
e espaço de troca de experiências e criação de parcerias globais sob o formato de uma comunidade distribuída e aberta
que vem evoluindo rapidamente a partir do envolvimento de
entusiastas para um movimento global em dezenas de países.
A partir desse ambiente de interação, o Civic Wise pretende canalizar e utilizar o conhecimento global para melhorar
qualquer projeto cívico local, envolvendo pessoas de todo o
mundo que estão enfrentando problemas semelhantes. O objetivo é associar o conhecimento e experiência global e usá-lo
para a ação local de forma colaborativa e não competitiva.
A plataforma visa ajudar qualquer cidadão ou organização a
desenvolver projetos liderados pela comunidade, proporcionando protocolos e ferramentas para um processo codesign
bem sucedido. CivicWise até agora moldou uma versão beta
do “Civic Design Method” baseado em um processo de 10
etapas e está usando-o para moldar de forma aberta e colaborativa a plataforma CivicWise.
A dimensão internacional do projeto pretende forjar um novo
e amplo banco de dados para uma compreensão mais ampla
das formas de promover o engajamento social e a participação dos cidadãos.
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urbAnSimo Sob A
perSpectivA de gênero
“Homens ocupam o espaço
[público] de maneira bem diferente.
Homens escolhem um caminho
porque ele é mais interessante e
eles podem passear.”
Shilpa Ranade, Arquiteta indiana, autora do livro
“Why Loiter? Women and Risk on Mumbai Streets”

Primeiro, é importante definir o que significa gênero. Não significa sexo (mulher e homem), mas os papéis atribuídos pela
sociedade ao gênero. Normalmente atribui-se à mulher os
cuidados do setor reprodutivo e da vida privada, enquanto
aos homens, atribui-se os cuidados do setor produtivo e da
vida pública.

lógica específica, porque combinam funções de trabalho e de
cuidado com a casa e com os filhos. O assédio também impacta as escolhas das mulheres sobre como e onde circular no
espaço urbano. E isso tudo resulta em necessidades diferentes de acessibilidade nas vias, iluminação, transporte público
e até zoneamento urbano.

Em entrevista a revista “Su Casa”, Zaida Muxí descreve que de
acordo com a divisão de papéis, as mulheres são responsáveis pelos cuidados da reprodução, o que a leva a ser uma especialista em habitar para si e para os outros. Constrói-se uma
experiência múltipla e não exclusiva, por ser quem cuida dos
bebês, idosos ou doentes; vai ao banco, farmácia, padaria, etc.
Mulheres usam a cidade de forma diferente dos homens. De
maneira geral, elas transitam pelo espaço público com uma

A mulher faz muitas coisas que não são necessidades próprias, assim, sua experiência é múltipla e leva em conta as necessidades de todos que estão sob seus cuidados e atenção.
Quando, por exemplo, acompanha uma criança para atravessar a rua e caminha ao ritmo desta pequena criança. Ou quando vai às compras, buscando alimentar os que dependem de
seus cuidados, no âmbito privado. Assim, a experiência sensorial de uma mulher sobre a cidade é diferente diante de um

olhar técnico.
“Para mim, é uma abordagem política do planejamento
urbano. Trata-se de trazer as pessoas para espaços onde
antes elas não existiam ou sentiam que não tinham direito
de usar.”
Eva Kail, Especialista em Planejamento Urbano com enfoque de
gênero da cidade de Viena, em entrevista para o City Lab

Zaida Muxí tem um importante papel na discussão a respeito dos investimentos em infraestrutura e mobilidade urbana
voltados para uma parcela da sociedade que não representa
a maioria dos usuários. Ela demonstra, de forma clara e didática, como os investimentos são focados em resolver problemas de uma parcela da população que já é socialmente
privilegiada. O habitar, para ela, envolve poder desenvolver
as diferentes esferas da vida em igualdade de oportunidades,
com intensidade e integridade.
Dessa forma questiona como seria repensar um bairro a partir
da perspectiva de gênero. Se hoje a maioria dos bairros reproduzem características de exclusão - não só de gênero, mas
também de classe, raça e idade -, como poderíamos construir,
ou reconstruir, espaços não excludentes? Como os bairros poderiam refletir a diversidade de usuários, garantindo acesso
democrático aos seus espaços? A perspectiva de gênero aplicada ao planejamento urbano significa colocar em igualdade
as exigências decorrentes do mundo produtivo e as decorrentes do mundo reprodutivo, ou seja, as necessidades diárias de
assistências às pessoas. Os dois mundos têm de estar no mes-

mo nível de importância nas decisões para evitar a expansão
ou a manutenção de desigualdades.
O espaço público é necessário para realizar as tarefas do setor reprodutivo. Como este mundo é teoricamente limitado à
vida privada, o espaço público muitas vezes não é pensado
para essas atividades, tornando mais desgastantes ou até impossibilitando algumas delas, por fatores como medo ou inacessibilidade. Não há calçadas de qualidade, as mudanças de
nível não são sinalizadas nem conectadas, tornando o trânsito
de cadeiras de rodas e carrinhos de bebês inadequado e inseguro. Corredores muitas vezes são estreitos, falta iluminação,
há becos. Inumeráveis são os problemas de infraestrutura e
planejamento.
Para a cidade dar mais oportunidades para as mulheres as
suas ruas devem contar com várias atividades, lojas nas proximidades, bons transportes públicos e de boa qualidade e
iluminação nas calçadas e ruas. O planejamento urbano descrito por Zaida leva em conta não apenas aspectos sociais que
garantam a autonomia e a socialização, mas também o espaço
no nível do usuário, garantindo que grupos diversos (idosos,
deficientes físicos, crianças, imigrantes, entre outros) consigam utilizar o espaço sem maiores dificuldades ou restrições
em relação aos demais.
A distribuição de equipamentos e a mobilidade deve, portanto, oferecer variedade principalmente para os pedestres, tanto em se tratando de localização como na variedade de horários, em sintonia com a não linearidade dos percursos da vida
cotidiana decorrentes da demanda tanto do setor produtivo
quanto do setor reprodutivo. Esse fator, de distribuição, tem
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influência direta na percepção de segurança dos usuários, e
principalmente, das mulheres. A clareza e variedade de rotas,
de usos, de atividades e de pessoas favorecem a autonomia
a partir do sentimento de segurança. Ou seja, características
como escuridão, fachadas cegas, becos e falta de visibilidade
do percurso necessitam ser evitadas para que se propague
um sentimento de pertencimento.
[In]segurança
A segurança e a percepção da cidade são muito diferente para
as mulheres e para os homens, de maneira que é importante
que se conheçam suas experiências ao planejar espaços públicos. Usos, limites, transparência, visibilidade e iluminação
são variáveis que devem ser levadas em conta de acordo com
a experiência das mulheres. A segurança no espaço público
está diretamente relacionada à multiplicidade de atividades
que ocorrem nos bairros e quadras. Não se alcança segurança com a segregação entre público e privado, com grades e
muros, mas sim com espaços ativos e pessoas que os habitem
todas as horas. No livro “Morte e vida de grandes cidades”,
de 1961, Jane Jacobs defende que a melhor e mais eficiente forma de se obter segurança no espaço público é com o
incentivo da diversidade de usos e usuários, que promovem
ruas ativas e vivas constantemente.
Outra questão que deve ser tratada é a constante representação do corpo da mulher como um objeto público. Os anúncios em vias públicas com mulheres seminuas e hiper sensualizadas reforçam uma cultura de julgamento da mulher como
objeto de satisfação dos prazeres masculinos. As cidades foram construídas por homens, sob um ponto de vista machista,

que consolidaram seu direito ao espaço público, sendo até
há pouco tempo inimaginável para uma mulher sair de casa
desacompanhada. Portanto, as cidades devem ser repensadas de forma a reconstruir espaços sem gênero ou ordem patriarcal, onde mulheres possam se sentir não só seguras, mas
também parte essencial da vida urbana, como os homens já o
são. Só assim teremos espaços horizontais, que evidenciem as
diferenças pessoais, e não as desigualdades sociais.
Portanto, é evidente que há diferença entre a cidade que a
mulher vive e a cidade que o homem vive. Enquanto as mulheres são sistematicamente intimidadas e impossibilitadas de
percorrem os espaços públicos de forma livre e segura, os homens tem o poder necessário para não só utilizar esses espaços, mas também para decidir - mesmo que de forma simbólica - sobre tudo o que acontece no espaço público. Seja como
uma figura política, um cidadão ou um trabalhador, o homem
público tem toda a legitimidade que é preciso para ocupar os
espaços de poder. E esse espaço de poder que é dominado
majoritariamente por homens os dão liberdade de decisão
sobre eles, autonomia que nunca foi concedida às mulheres.
As mulheres não só foram impedidas de utilizar os espaços
públicos, como também sofrem ataques quando transgridem
as normativas sociais. É comum, por exemplo, usar a sexualidade da mulher para denegri-la moralmente quando ela ocupa espaços de poder. Culturalmente, a “mulher pública” foi
iconizada na forma de uma prostituta. Assim, até hoje é do
senso comum que qualquer mulher que esteja em um espaço
público desacompanhada é uma mulher pública, ou seja, uma
mulher da qual qualquer homem pode se apropriar.

O assédio é um dos maiores empecilhos que as mulheres enfrentam em todo mundo na utilização dos espaços públicos e
na luta por ocupar espaços de poder. Ele acontece de formas
discretas (como cantadas, olhares libidinosos, intimidação etc)
e também de formas agressivas (uso de força física, “encoxadas” nos transportes coletivos, ameaças, chantagens, difamação etc). Cada mulher tem reações diferentes para os diversos
tipos de assédios, mas, independentemente, estes de alguma
forma impedem que as mulheres tenham uma vivência plena
- ou pelo menos tão plena quanto a vivência masculina - da
utilização dos espaços públicos.
“Se perguntar ‘uma mulher se sentiria segura
andando aqui à noite?’ e obter uma resposta positiva
provavelmente significa que a maioria das pessoas se
sentiria confortável usando aquele espaço. Mulheres
podem ser usadas como um termômetro para segurança
e outras prioridades em planejamento.”
Mildred

Warner,

Professora

de

planejamento

urbano

da

Universidade de Cornell

A mídia tem um papel central na construção das esferas de
poder do homem e da mulher, reafirmando esteriótipos e associando a mulher às tarefas domésticas. Além da falta de representatividade e diversidade de corpos femininos, a mulher
é apresentada como um objeto. Quase sempre é representada de forma sexualizada e submissa, sendo a mensagem subliminar a de que sua aparência é a única coisa que importa.
Todas essas questões culminam na naturalização da violência

contra a mulher e ainda, na culpabilização da vítima. É recorrente usar a sexualidade das vítimas para justificar os atos de
violência: roupas curtas ou transparentes, horário, local, maquiagem, postura, comportamento, etc. Essa lógica perversa
se reflete na utilização dos espaços públicos, nos meios de comunicação, nas relações, na distribuição de poder e em tantas
outras esferas. No extremo marginalizado dessas relações de
poder está a mulher negra, que além de sofrer todas as amarras sociais de ser mulher, ainda é espacialmente excluída dos
espaços públicos mais qualificados.
Na maior parte das vezes, no entanto, o planejamento das cidades não leva em consideração os diversos aspectos supracitados. De acordo com um estudo da Universidade de Cornell, conduzido em 2014, planos de urbanização para cidades
geralmente não contemplam as necessidades das mulheres e
não oferecem soluções para os problemas específicos enfrentados por elas no uso do espaço urbano. Além disso, arquitetos defendem que um planejamento urbano que leve em
conta necessidades de transporte e segurança para mulheres
acaba tornando a cidade mais segura e acessível para todos
os grupos de pessoas. Isso vale mais ainda com o aumento da
divisão de tarefas domésticas entre homens e mulheres.
Uma das iniciativas para mudar esse panorama levou à inclusão de mulheres nas equipes de planejamento urbano.
Pesquisas foram conduzidas avaliando a forma como usam a
cidade, planejando mudanças para tornar o espaço urbano
mais igualitário.
Em 1999, a cidade de Viena perguntou a seus moradores
como eles usavam o transporte público. Uma das variáveis da
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pesquisa era o tempo de resposta, ponto em que houve diferença significativa entre homens e mulheres. Mulheres demoravam muito mais para responder o questionário. O motivo:
os trajetos percorridos por elas eram muito mais variados e
incluíam mais desvios para levar e buscar os filhos na escola
e fazer compras. Elas usavam mais transporte público e caminhavam mais do que os homens.

carrinhos de bebê, escadas ganharam rampas.

Outra observação de política de igualdade do uso de espaço urbano da administração de Viena foi que, depois dos 9
anos de idade, o número de meninas usando os parques da
cidade se reduzia drasticamente, enquanto o número de meninos permanecia constante. A conclusão foi que as meninas
se impunham menos quando surgia uma disputa por espaço
no parque - por isso, em uma discussão sobre quem usaria
uma quadra, por exemplo, os meninos tinham mais chance de
ganhar.

Segurança é fundamental para a inclusão. A divisão das Nações Unidas para direitos das mulheres (UN Women) lançou,
em 2010, uma iniciativa chamada “Cidades e espaços públicos seguros”, que destaca a importância da segurança para
promover igualdade de gênero no espaço público. Principalmente nos países onde a violência contra a mulher tem índices muito altos, esse acaba se tornando o primeiro empecilho
para que elas usem as ruas de maneira igualitária. O assédio
e o risco de estupro fazem com que mulheres evitem determinados caminhos e tipos de transporte dependendo da hora
do dia e moldam o mapa urbano para elas.

Com essas questões em mente, a administração local tomou
decisões de acessibilidade, segurança e planejamento para
facilitar o trânsito e a permanência de mulheres na cidade. Políticas públicas de urbanismo que tornaram Viena mais igualitária:
ILUMINAÇÃO_ A prefeitura da cidade decidiu ampliar a iluminação pública para tornar as ruas mais seguras à noite.
CALÇADAS_ Os passeios foram alargados para comportar de
maneira mais adequada o uso de carrinhos de bebê ou de
compras e cadeiras de rodas.
RAMPAS_ Para melhorar o acesso de moradores e usuários de

PARQUES_ Para tentar resolver o problema do número menor
de meninas do que meninos nos parques, a administração incluiu a construção de espaços mais variados para prática de
esportes e de subdivisão de áreas abertas em bolsões semifechados, menores.

“Homens e mulheres não fazem arquitetura diferente,
nem uma é melhor que a outra. Homens e mulheres
percebem o espaço e seu entorno de maneiras distintas,
e isso impacta a produção arquitetônica”
Zaida Muxí

As minAs
nAs REdEssociAis

20

21

22

23

teXto de chAmAdA do evento

“

o rolê de biQuini
Que mulher nunca pensou duas vezes antes virar a esquina?
Olhou pra trás pra ver quem tava vindo?
Apressou o passo por conta do cara na calçada?
Sentiu-se invadida diante dos olhares?
Sentiu desespero no silêncio da rua?
Já é fato para nós que a cidade nos intimida e nos limita, de
tantas formas que é até difícil mensurar. Não tem caminho fácil nem seguro.
Mas como a gente pode mudar? Como seria uma cidade pensada para nós? Como seria uma cidade pensada por nós, mulheres?
Como parte de um projeto desenvolvido pelo grupo de pesquisa Periférico - Coordenado pela professora Liza Andrade
na UnB - As Arquitetas Invisíveis e o MOB (Movimente e Ocupe o seu Bairro) trazem o ROLÊ DE BIQUÍNI, a primeira edição
da Jane’s Walk voltada para a segurança da mulher no espaço público do Plano Piloto de Brasília. Será uma caminhada
descontraída na companhia das minas mais top de BSB, percorrendo espaços onde as mulheres se sentem vulneráveis e
ameaçadas, com o objetivo de trocar vivências e experiêcias,
debatendo a configuração do espaço público e que mudanças poderiam ser feitas para que nós mulheres nos sentíssemos mais seguras.
Como forma de questionar tudo isso, convidamos todas as minas para fazerem a caminhada do jeito que se sentirem mais
à vontade, vale tudo, inclusive biquíni! No fim do rolê faremos
uma confraternização no Deck Norte (beira do Lago). Faremos

um churrasquinho com direito a tomar sol, brindar uma cerveja gelada (ou suco, ou água…). Vale tudo! O importante é ser
livre e feliz e trocar uma idéia da hora com a gente.

percurSo >< pArAdAS >< debAte

O evento é gratuito, mas pedimos que cada uma contribua
como puder para que possamos custear as bebidas e comidas para a confraternização.

1º - Debate entre os prós e contras dos possíveis caminhos
para chegar à via W3. A escolha foi pelo gramado entre a quadra comercial e a residencial.

“Não mexe comigo, que eu não ando só
Eu não ando só, que eu não ando só
Não mexe não!
Não ando no breu, nem ando na treva

716n

715n

É por onde eu vou que o santo me leva”

w3 norte

Carta de Amor, Maria Bethânia
O Jane’s Walk é um movimento mundial de passeios a pé, criado em Toronto (Canadá) e realizado em mais de 100 cidades
de 25 países, para descobrir os bairros e revelar as vizinhanças
da cidade. É inspirado nos preceitos de Jane Jacobs, jornalista e ativista urbana que, na década de 1960, conseguiu mobilizar seus vizinhos e evitar a destruição de bairros tradicionais
da cidade de Nova York. Naquele período Jacobs escreveu o
livro “Morte e Vida de Grandes Cidades”, referência entre os
estudiosos do urbanismo.

”

315n

316n

115n

116n

2º - Conversa sobre o primeiro trajeto e os obstáculos para a
travessia, entre eles o cercamento dos blocos comerciais e a
precariedade das entradas dos blocos mistos entre a 715 e a
via W3. Além de escolher a melhor maneira para cruzar a W3,
no caso optou-se por atravessar fora da faixa em linha reta.
3º - Discussão sobre os prédios comerciais da 515, as fachadas cegas e a barreira visual que é o estacionamento na w2.
Conversa sobre o baixo aproveitamento da área verde entre
os prédios residenciais da 315 e da 316, alem das atividades
expontâneas da 315, a feira de produtos orgânicos e o vendedor de rede.
4º - Parada na parte aberta da passagem subterrânea para debater sobre os dificuldades e os medos de usar a passagem
subterrânea desde o eixinho e as possíveis formas de minimizar o perigo de ser abordada na passagem ou o de ser atropelada por um veiculo.
5º - Após cursar a passagem todas as participantes declaram
que preferiam se arriscar em serem atropeladas a cursar sozinhas a passagem subterrânea.

eixão

6º - Discussão sobre os jardins que bloqueiam a passagem e
visão entre os blocos residências e a quadra comercial da 215,
o que deixa o percurso mais perigoso.
215n

216n

415

416n

L2 norte

7º - Conserva sobre o fim inesperado da calçada e a falta de
faixa de pedestre ou outro meio de travessia da L2 para o
Deck norte, fazendo o pedestre se arriscar entre os carros já
que não existe um momento onde todos os carros param.
8º - Conversa sobre o percurso e as dificuldades enfrentadas
durante ele e como seria complicado fazer o mesmo trajeto
estando sozinha ou em um numero menor de pessoas.
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>>>< ><< >>>< <<>< >>>< ><< >>>< ><>> >< >>>< ><< >>>< e Aí? <<
“Ter participado do Rolê do Biquíni me mostrou que não
podemos falar em espaços públicos sem citar a questão do
gênero. Os olhos da cidade são mais atentos, inquietos e temerosos, quando femininos. Por isso, precisamos pensar em
cidades vivas, igualitárias que propiciem segurança no caminhar, principalmente para mulheres.”
Natália, 25, Arquiteta e Urbanista.

“Passamos a vida inteira aprendendo que somos inimigas ao
invés de estabelecer relações colaborativas e de sororidade
entre nós mulheres. Fazer um passeio em Brasília como o Rolê
do Biquíni foi revelador para minha identidade feminina. Saber que vamos juntas nos faz ir mais forte. A cidade quando é
perigosa para as mulheres, é perigosa para todos. Devemos
ter a sensibilidade de encarar os espaços públicos como locais aconchegantes e de encontro, sem muros e espaços cegos que trazem insegurança.”
Manuella, 26, Arquiteta e Urbanista

“As passagens subterrâneas, para mim, evidenciam essa natureza anti-cidade que Brasília por vezes carrega, digo isso por
conta da experiência de rua que vivencio em São Paulo, que
é muito diferente, quer dizer, geralmente existem diversas
maneiras de se chegar a um ponto, sem ter que cruzar uma
passagem subterrânea por exemplo. Ali, mesmo sem opções,
percebi que as pessoas caminhavam sobre a via no “eixinho”,

e na passagem sob o “eixão” (acho que pela diferença de largura das pistas, mais fácil de atravessar por cima).
Nesse trecho, a sensação é de um caminhar invisível, sem o amparo que a cidade normalmente oferece, sem o som, sem o
olhar, apenas a passagem. Imagino que se não estivesse em
grupo, certamente não teria observado todos aqueles grafites
e intervenções artísticas, próprios de um local ignorado. Andar
ali sozinha seria um tanto desesperador, à noite sem chance.
A última parte da caminhada foi uma surpresa, não parecia
que aquele caminho inabitado daria num espaço público tão
agradável como o deck e aí se percebe que também não houve preocupação com os acessos para pedestres, foi um pouco
confusa a travessia das vias para chegar ao local.
Ainda que breve, ficou a sensação de que Brasília é uma grande mistura de escalas entre espaços transitórios e que tem um
potencial enorme de apropriação desses lugares.”
Larissa Lobo, Arquiteta e Urbanista

Moro na 315 há 21 anos, então é uma área que sou familiarizada e ambientalizada. Sempre caminhei pelas quadras, nos
descampados, nas comerciais. Porém, nos últimos anos, a cautela/preocupação nesses percursos foram aumentanto consideravelmente, me deixando quase a margem de um espaço
que me era tão comum. E não tinha me permitido pedalar/
caminhar de biquini nesse trajeto, ao longo desses anos, nem
mesmo em finais de semana com o eixão do lazer e, sem dúvi-

das, essa postura era grande parte por medo do assédio, por
ter engendrado o pensamento que poderia “facilitar” alguma
situação que me deixasse desconfortável. E poder compartilhar desse trajeto público com várias mulheres, quase todas de
biquíni, foi uma experiência libertadora. Me permitir confortável para poder sentir a brisa, livre e sem medos, me abriu para
nossas formas de experimentar esse espaço , que é tão presente na minha vida. Hoje, continuo me deslocando de bike
pela asa norte e, quando quero, me permito tirar a camiseta e
ficar apenas com a parte superior do biquíni. É tão incrível.
Alyssa Volpini, estudante

Desde que moro em Brasilia frequento as quadras do plano
piloto e poucas foram as vezes nesses 15 anos que me senti segura em caminhar e contemplar a cidade a minha volta.
Sempre deixei a contemplação para quando o percurso era
feito no ônibus ou de carro, sempre senti que vivia de forma
incompleta a superquadra, a cidade projetada. Foi só com o
rolé, estando em grupo, estando com outras mulheres que
dividiam minhas angustias e temores da cidade que senti
que a cidade pode e deve ser para nós também, pude visualizar os vários de seus problemas e os jeitinhos que as pessoas e principalmente as mulheres arrumam todos os dias
para poder usar esses espaços que de diversas formas nos
excluem. O rolé de biquini me proporcionou usufruir Brasilia
de uma forma que nunca me permiti antes, sem medo e com
direito a cidade.
Luiza Coelho, 23, estudante

É interessante perceber a discrepância entre ser mulher e caminhar sozinha por vazios públicos, e o fazer acompanhada.
Em grupo, a vontade de permanência é maior, consequentemente a percepção do entorno é mais detalhada, a sensação
de segurança fica mais evidente. Sozinha, o melhor da experiência é quando ela chega ao fim. A impressão da falta de
empatia para com as mulheres ao se projetar caminhos e espaços urbanos, e consequentemente o fazer visando o bem
estar de todos, só se tornou mais clara.
Júlia Solléro, 26, Arquiteta e Urbanista

Acho que a passagem subterrânea é a prova mais evidente de
que Brasília não foi pensada para os pedestres, muito menos
para as mulheres. Acredito que a caminhada e as reflexões
que fizemos deixou mais claro para mim que não há porque
preservar certas coisas em Brasília em nome do patrimônio.
Não há nada que justifique manter as passagens subterrâneas
da forma como estão hoje.
Gabriela Cascelli , 26, Arquiteta e Urbanista
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A área estudada compreende todas as quadras de final 15 e
16 da Asa norte, desde as 900 até as 400. Para o reconhecimento e entendimento dos processos e dinâmicas que acontecem na área de trabalho foram realizadas uma série de caminhadas com registro fotográfico e de vídeo.
Como resultado desse levantamento, foi elaborado o “Mapa
do Pedestre”, que mapeia as áreas caminhaveis, as barreiras
físicas e visuais, a vegetação de sombra existente, as faixas de
pedestre e ponto de ônibus, bem como os “caminhos de rato”
-registro físico da maneira como as pessoas caminham pelo
espaço e evidencia a ineficiência do desenho urbano para o
pedestre no Plano Piloto
As táticas aqui propostas foram baseadas em levantamento
feito na área citada, mas podem ser aplicadas ao longo de
toda a Asa, tanto Sul quanto Norte, com possíveis adaptações
decorrentes de especificidades do local.
É importante ressaltar que as intervenções levam em conta o
tombamento de Brasília como Patrimônio Cultural da Humanidade e não interferem na paisagem da cidade.

PARTE 2
em·po·de·ra·men·to
_ [empoderar + -mento]
substantivo masculino
_ Ato ou efeito de dar ou adquirir poder ou mais poder.
[poder, latim vulgar *potere,
de possum, posse, ser capaz
de, poder]
verbo transitivo
_ Ter a faculdade de.
_ Ter ocasião ou possibilidade de.

trans·for·ma·ção

[latim transformatio, -onis]

PERCURSOS CAMINHADOS

_

substantivo feminino
_ Ato ou efeito de transformar; metamorfose.

a·ti·vo _ |àt| [latim activus,

-a, -um, que age, que tem
sentido .ativo]
adjetivo

_ Converter, trocar.

_ Que exerce .ação (ex.: participante .ativo). ≠ CONTEMPLATIVO, PASSIVO

_ Alterar, variar, tornar diferente do que era.

_ [Por extensão] Que opera
com rapidez.

verbo pronominal (transformar)
_ Mudar de forma.
_ Converter-se.

_ Estar sujeito a.
_ Ter razões para.

dicionário priberam da língua portuguesa

co·mu·ni·da·de

tim communitas, -atis]

_ [la-

substantivo feminino
_ Qualidade daquilo que é
comum.
_ Comuna.
_ Sociedade.
_ Identidade.
_ Paridade.
_ Conformidade.
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MAPA
DO
PEDESTRE

ediﬁcação
área livre pública
calçadas e pilotis
ciclovia
caminho de rato
bareiras físicas - grade, muro, cerca viva
ponto de ônibus
faixa de pedestre
árvores

29

30

31

infrA eStruturA e mobilidAde

uSoS AcontecimentoS
e uSuárioS
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Entitulado “Diálogos Urbanos - a cidade sob o olhar da mulher”, o trabalho traz como referência as teorias de quatro mulheres pensadoras do urbanismo e do desenho urbano. Por
meio de uma narrativa, os pensamentos de Jane Jacobs, Maria Elaine Kohlsdorf, Amanda Burden e Zaida Muxí são debatidos em meio a devaneios de uma personagem feminina que
vive o medo e o desejo de percorrer sua cidade.
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