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Abordagem investigativa no campo da Arquitetura e Urbanismo na qual compreende Gênero 

como construção sócio-histórica, mutável e não normativa, que pode revelar e delimitar os 

acessos, usos e pertencimento das pessoas em relação aos espaços público e privado 

(FENSTER, 2005). 
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A hierarquização de categorias de análise acabam por utilizar o mesmo método de 

enquadramento das relações sociais do discurso dominante (KERGOAT, 2012) 

Coexistência de sexismo + racismo + classe + entre outros > Interseccionalidades (CRENSHAW, 

2002) > somadas ou sobrepostas 

Múltiplas faces de dominação e opressão geram múltiplas faces de resistências. 
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Mulheres, trabalho e cidade 

I) correlação da divisão sexual do trabalho e as mulheres no espaço público / “dupla jornada 

de trabalho” > urbanização > as cidades resolvidas seriam um facilitador para as atividades 

cotidianas, principalmente para as mulheres; 

Fato que as mulheres sempre trabalharam > disputa e conquista dentre as profissões tidas 

como masculinas e urbanas do final do século XIX e início do XX > questão das mulheres negras 

invisibilizadas da história; 

II) 1990s: transformação dos núcleos familiares e aumento de famílias monoparentais e 

também aumento significativo de mulheres responsáveis financeiramente por este núcleo > 
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1987 a 2009 a taxa de crescimento na Argentina, Brasil, Chile e o Paraguai foi, 

respectivamente, de 14%, 16%, 14% e 17% (CHANT, 2013); 

Correlação entre de núcleos de pobreza urbana e desigualdades raciais e de gênero 

Outros aspectos bastante abordados: falta de autonomia e segurança no espaço público. 
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A inclusão do gênero no planejamento: uma nova agenda? (SANDERCOCK e FORSYTH, 2005) 

• Literatura e metodologias feministas, que para as autoras, seria mais significativo 

examinar seus aspectos e quais deles parecem ter a oferecer à teoria do planejamento 

urbano; 

• Principais aspectos de contribuição:  

1. Relações espaciais, econômicas e sociais (negação das mulheres no desenvolvimento 

capitalista);  

2. Divisão em extratos sociais (falsa ideia da minoria);  

3. Linguagem e comunicação mais plurais e diversas;  

4. Simbologias e expressões no ambiente urbano. 
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Crítica à cidade androcêntrica (VILLAGRÁN, 2011; CORTÉS, 2008; GUTIÉRREZ VALDIVIA, 2016; 

PÉREZ PRIETO, 2016) 

Conceitos de diversidade e pluralidade > ataque feminista ao planejamento urbano; 

Hay acuerdo entre las teóricas feministas de la ciudad que la lógica con que opera el género 

utiliza como uno de sus principales mecanismos de control la organización del espacio y el 

tiempo, la cual actúa en la vida de las mujeres imponiendo unos límites y fronteras, rutinizando 

y naturalizando con ello prácticas legitimadas para el orden social genérico. (VILLAGRÁN, 2011, 

p.11)  

Espaço que reproduz a subordinação dos discursos feministas e nega as diferenças sociais e 

sexuais, reforçando as linguagens universalistas que contribuem para a perpetuação das 

discriminações que vão contra a diversidade e a pluralidade. (CORTÉS, 2008, p.141).  
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Indícios da intercessão > Brasil: simultaneidade da reforma urbana e o princípio do 

movimento feminista (SAULE JR. e UZZO, 2010; GOHN, 2007; SANTORO, 2007; VILLAGRÁN, 

2007; ROLNIK, 2012) 

O direito da cidade às mulheres (LEFEBVRE, 1968; FENSTER, 2005; HARVEY, 2014; Cartas 2004 

e 2006) 

A mutação dos protagonismos das mulheres nos coletivos e movimentos sociais, 

principalmente na habitação (GOHN, 2007; FEDERICI, 2019) 

Dizer que as mulheres deveriam liderar a coletivização do trabalho reprodutivo e doméstico 

não é naturalizar esses trabalhos como vocação feminina, e sim recusar o apagamento das 



experiências coletivas, o conhecimento e a luta das mulheres no que diz respeito justamente ao 

trabalho reprodutivo, cuja história é uma parte essencial da nossa resistência ao capitalismo. 

Reconectar com essa história é um passo crucial para as mulheres e os homens, tanto para que 

desfaçamos a arquitetura atribuída de gênero das nossas vidas quanto para reconstruir nossas 

casas e vidas como bens comuns. (FEDERICI, 2019, p.391-392) 
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Começam os questionamentos para além da pesquisa e cidade, o que está acontecendo no 

ensino de Arquitetura e Urbanismo? 

• Projeto não é neutro e o espaço urbano também não (VILLAGRÁN, 2011; GUTIÉRREZ 

VALDIVIA, 2016); 

• Um problema estrutural que começa no ensino, perpassa a carreira e estende-se nas 

cidades; 

• No Brasil o Conselho de Arquitetura e Urbanismo é composto, atualmente, 

majoritariamente por homens, entretanto, a maioria das e dos profissionais em 

atividades são mulheres. 
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Alguns pontos de aproximação 

i. Gênero importa para o ensino de Arquitetura e Urbanismo? Gênero e suas 

interseccionalidades como forma analítica das relações socioespaciais; 

ii. Perspectiva propositiva e política; 

iii. Questionamento das estruturas acadêmicas e das formas de pensar em projeto; 

iv. Possibilidade da introdução de uma produção arquitetônica e urbana não hegemônica; 

v. Feminização da carreira e as transformações nas relações de trabalho. 
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Identificação de escolas latino-americanas (2000 – 2017) que já abordam em seus planos 

pedagógicos estas questões  

• Identificação projetos pedagógicos abordagens; 

• Universidades públicas brasileiras – ABEA; 

• QS World University Rankings de 2016. 
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Experiência docente no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da 

Integração Latino-Americana 

• Desenvolvimento da disciplina optativa: Arquitetura, Cidade, Relações Étnicas e de 

Gênero 

• Disciplina teórica com 2 créditos. Composição da turma com 8 discentes de variados 

períodos e vindos do Brasil, Venezuela e Colômbia. 



• A mesma foi dividida em três módulos. 

Módulo I: interseccionalidades 

• Aulas teóricas seguidas de discussão das leituras propostas.  

• Temas: Introdução aos conceitos; Relações de poder; 

Visibilidade e domínio público; Espaços e diferenças. 

• Fechamento com Cine Debate, aberta a comunidade Unileira. 
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Módulo II: desconstrução de cânones 

• Aula com estudos de caso: Rosa Tello y Hector Quiroz (eds.). Ciudad y diferencia. 

Género, cotidianeidad y alternativas. Barcelona: Bellatera, 2009 

• Temas: Arquitetura e política; Cidade e cotidiano. 

• Casos: mulheres imigrantes na Espanha; Zona Rosa na CDMX; Mobilidade e 

planejamento, visão de gênero; Desenho participativo e gênero; Mirada de gênero na 

cidade em obras cinematográficas feitas por mulheres. 
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Módulo III: agência de coletivos e movimentos sociais urbanos feministas e periféricos 

• Mostra dos trabalhos das e dos estudantes da disciplina 
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Algumas considerações 

• Importância do trabalho com gênero e suas interseccionalidades no ensino de 

Arquitetura e Urbanismo. 

 Necessidade de uma rede para fortalecimento destas resistências. 

• Percepção dos sintomas de violência e discriminações dentro das próprias escolas de 

Arquitetura e Urbanismo. 

• Construção de uma Agenda Urbana Feminista para América Latina. 
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