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Resumo: A pesquisa, desenvolvida no IPPUR–UFRJ, 2017, buscou identificar como a percepção            

e o uso da cidade é diferenciado entre pais e mães. Para isso, delimitou-se um grupo de                 

moradores de um bairro carioca, e através da observação empírica, relatos e questionários             

percebeu-se que o uso não se dá de maneira igualitária, territorializando a sociedade patriarcal no               

qual vivemos. 
 

Relato: A discussão do Direito à Cidade não é recente, mas parece ter se limitado à ótica da                  

segregação de usos da cidade entre ricos e pobres, sem atentar para o aproveitamento dos               

espaços públicos de maneira diferenciada pela diversidade de grupos sociais. 
Observando o (des)uso dos espaços coletivos por um grupo específico, buscou-se           

compreender se o gênero influenciava a permanência no espaço privado ou público, através de              

dados coletados por questionários em um grupo de pais e mães de uma escola particular da                
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Tijuca.  
A dominação masculina, Bourdieu (1998), está presente em toda nossa percepção de            

mundo e parece neutra, mas é constantemente ratificada. Se encontra na base de programas              

para espaços públicos, reproduzindo uma realidade opressora das cidades, e se reflete na             

dificuldade diária que mulheres encontram ao lutar por seu lugar na sociedade. Culturalmente, o              

lugar da mãe é dentro de seu lar, cuidando da família e da casa: espaço privado e fechado. Ao                   

buscarem espaços públicos encontram um local não pensado para atender suas necessidades. 
Apesar disto, percebemos que a subjetividade da opressão masculina esteve presente no            

discurso: 86% dos homens que responderam ao questionário reconhecem a existência do            

machismo, enquanto as mulheres o percebem com menos lucidez. 
A fala do medo nas mulheres foi marcada pela insegurança em determinados lugares, e              

nos homens pela violência da cidade. Isto gera a reprodução de espaços privados, onde aqueles               
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que podem arcar com um local fechado e monitorado se sentem protegidos, transferindo o uso               

público para enclaves fortificados: fechados e privados . 3

1     Ogamitá: defende proposta pedagógica diferencial em relação às escolas ditas tradicionais. 
2 Anterior a Intervenção Militar 
3 Por serem espaços fechados cujo acesso é controlado privadamente, ainda que tenham um uso coletivo               

e semipúblico, transformam profundamente o caráter do espaço público. Na verdade, criam um espaço              



 
[…] grupos que se sentem ameaçados com a ordem social que toma corpo nessas              
cidades constroem enclaves fortificados para a sua residência, trabalho, lazer e           
consumo. Os discursos sobre o medo que simultaneamente legitimam essa          
retirada e ajudam a reproduzir o medo encontram diferentes referências. […] eles            
também incorporam preocupações raciais e étnicas, preconceitos de classes e          
referências negativas aos pobres e marginalizados. Caldeira, 2000: p.09 

 

Ao se tornarem mães, as mulheres passam a perceber a cultura predominantemente            

machista vigente, e ao procurarem espaços de convívio social com seus filhos, acabam optando              

por locais que não faziam parte de suas vidas antes da maternidade. O espaço público sem                

atrativos para mulheres é evitado como local de encontros. Espaços privados, fechados e seguros              

são alternativa para a convivência, e opção para o lazer. Espaços ideais seriam aqueles onde o                

tipo de sociabilidade fosse escolhido, assim em plays, shoppings, ou restaurantes seria possível             

saber com qual grupo social se conviveria. 
Busca-se evitar o conflito ao não conviver com identidades sociais diferentes, contribuindo            

para segregar classes e grupos. No caso estudado, as mães buscam espaços – privados – onde o                 

conflito não aconteça, remetendo ao sentimento de paz. Para Simmel (1983), o conflito é uma               

forma de sociação e apesar do seu caráter negativo, existem consequências positivas, como             
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forçar mudanças de comportamento. 
Para Milton Santos (2012,p.18) é necessária a recuperação do cidadão que se forma a              

partir de dois componentes essenciais: a cultura e o território. Entende-se que mulheres que se               

sentem ameaçadas pelo território e pela cultura opressora, tem a formação de sua cidadania              

comprometida. 

Os pais pareceram mais cientes do conceito de cidadania que as mães, entendem que              

crianças permanecem em espaços privados e segregados por grupos sociais. “Um espaço            

integrado com atividades para pais, mães e filhos, com áreas interligadas. Seria um espaço              

parecido com os clubes sociais, mas sem a caracterização quase homogeneizada dos perfis de              

sócios.” A maioria das mães entende o espaço da escola como o lugar de construção de                

cidadania.  

que contradiz diretamente os ideais de heterogeneidade, acessibilidade e igualdade que ajudaram a             
organizar tanto o espaço público moderno quanto as modernas democracias. Privatização,           
cercamentos, policiamento de fronteiras e técnicas de distanciamento criam um outro tipo de espaço              
público: fragmentado, articulado em termos de separações rígidas e segurança sofisticada, no qual a              
desigualdade é valor estruturante. No novo tipo de espaço público as diferenças não devem ser postas                
de lado, negligenciadas, como irrelevantes. Nem devem também ser disfarçadas para sustentar            
ideologias de igualdade universal ou de pluralismo cultural. O novo meio urbano reforça e valoriza               
desigualdades e separações e é, portanto, um espaço público não-democrático e não-moderno.            
(CALDEIRA, 2000. P. 12) 

4 Termo foi empregado pela 1ª vez em tradução de 1982, em versão em inglês do texto de Simmel, que                   
era alemão. A palavra original em Alemão é Vergesellschaftung, que significa em português socialização              
e não 'sociação', esta última não existe nos dicionários brasileiros. Hoje utiliza-se o termo 'sociabilidade'. 



Seria a busca por espaços sem conflito a causa da não percepção da noção de cidadania                

pelas mães? A percepção das mulheres sobre a formação dos filhos está vinculada a dificuldade               

no uso do espaço público? 
A proposta modernista falha ao tentar implementar territórios sem conflitos em um país             

desigual, soma-se a isto o esvaziamento de nossas ruas, impedindo que o convívio entre classes               

e culturas diferentes sejam parte integrante da vida em cidade. 
Desta maneira, a produção dos espaços da cidade é pensada para atender demandas             

masculinas, não contribuem para um uso igualitário do território e a permanência destes padrões              

perpetua uma sociedade excludente, tornando o espaço urbano hostil para outros grupos , sob a              
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ótica do direito à cidade na questão de gênero, perde seu papel pedagógico ao não contribuir para                 

a formação cidadã das mulheres, como também o senso de coletivo.  

A diferenciação sociocultural permanece nas sociedades, assim as conquistas expressas          

em leis não mudam a condição do ser mulher. A distinção sexual nos acompanha. Essa relação                

de poder se traduz em uma população governada e dominada por poucos que expressam um               

padrão cultural machista. 
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