
“MULHERES E A 
LUTA PELO DIREITO 

À CIDADE
E A MORADIA”



A cidade é fruto das relações sociais que 

estão presentes na produção do ambiente 

construído, dos interesses conflituosos na 

estruturação do ambiente urbano dentro do 

contexto de acumulação capitalista.

 Outro elemento que deve ser considerado e 

agregado a esta análise é de que homens e 

mulheres vivem e se relacionam com a 

cidade de formas diferentes. 



As cidades são planejadas com base em 
papéis socialmente estabelecidos em que 

cabe aos homens o público, o produtivo; e 
as mulheres, o doméstico e reprodutivo, 
não considerando suas necessidades e 

desejos. 



Muitas vezes por insegurança, ou medo de 
sofrer assédio ou violência, as mulheres 

são impossibilitadas de viver 
plenamente em suas cidades, limitam 

sua mobilidade e o desenvolvimento de 
suas potencialidades.



Todos os dias mulheres desistem de 
estudar ou trabalhar devido ao medo de 
percorrer quilômetros a pé da parada de 

ônibus até suas casas por ruas mal 
iluminadas e sem segurança.

 E não parece haver nenhum esforço para 
que a cidade esteja preparada para o uso 

igual por homens e mulheres, ao 
contrário, as mulheres são orientadas a 

mudar seu comportamento, sua 
vestimenta, e até horários e trajetos para 

evitar o desrespeito e a violência. 



As mulheres, mesmo muitas vezes 
assumindo o sustento financeiro da 

família, permanecem com a 
responsabilidade da esfera doméstica, do 

cuidado da casa e dos filhos. 

Desta forma elas vivenciam 
cotidianamente a falta ou precariedade da 

habitação e do acesso a serviços básicos 
como água, luz, saneamento, transporte, e 

equipamentos públicos como postos de 
saúde, creches, escolas, etc. 

São mulheres e meninas as mais expostas 
à violência sexual vivendo em pequenos 

barracos sem nenhuma privacidade. 



São as mulheres que peregrinam em busca 
de atendimento médico para a família, da 

vaga na creche, caminham quilômetros 
diariamente carregando água em latas e 
baldes, dedicam horas no deslocamento 
dos filhos até a escola e ao seu trabalho.

 Dificuldades que acabam causando 
desgaste físico e até mesmo afetando a 

saúde, mas principalmente reduzem seu 
tempo disponível para atividades que 

garantam sua qualificação, formação e 
possível autonomia.



Sendo assim, as mulheres pela necessidade 
imposta tornam-se protagonistas da luta pela 

moradia e o direito à cidade. 

Representam a grande maioria nas 
ocupações, motivadas pelas mais diversas 

situações: algumas impulsionando os 
companheiros e a família a lutar por melhores 

condições de vida, outras fugindo de uma 
situação de violência, forçadas a abandonar o 
lar e construir uma nova vida apenas com os 

filhos, 
há ainda as jovens mães desamparadas 

pela família e condenadas pela sociedade, ou 

mesmo aquelas senhoras que após uma vida 

inteira lutando pela sobrevivência, buscam 

um cantinho seu para descansar.


