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A arquiteta Martha Ann Cassell 
Thompson nasceu nos Estados 
Unidos em 1925 e viveu até 1968. 
Formou-se e atuou ao longo de 
toda a sua vida profissional em seu 
país de origem. Martha foi a 
primeira mulher negra a se formar 
na Faculdade de Arquitetura da 
Universidade Cornell.

Apesar do preconceito social e 
racial que permeava a sociedade na 
época, a arquiteta foi escolhida para 
trabalhar na grande obra de 
restauração da Catedral Nacional 
de Washington. Um dos motivos da 
contratação foi o vasto 
conhecimento que ela possuía 
sobre o estilo arquitetônico gótico, 
presente na igreja em questão. 
Martha foi responsável pelos 
desenhos em perspectiva, 
representações, figuras escultóricas 
em argila e detalhes decorativos, 
tendo trabalhado por quase 10 anos 
no projeto.

MARTHA CASSELL
capa da revista Arquitetas Invisíves
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Editorial por Hana Augusta 
de Andrade e fotografia de 
Lara Pita, ambas integrantes 
do Coletivo Arquitetas 
Invisíveis

Sonhei com o concurso de novo, o nosso terceiro concurso. 
De abrangência nacional, ia colocar o escritório no mapa de 
uma vez por todas. Semanas totalmente dedicadas a ele.

Aquele dia foi uma correria, como de costume no escritório. 
Ele se atrasou e tive que atender os clientes da manhã 
sozinha. Não sei quantas vezes o marido perguntou onde 
ele estava... pensei que pudesse ser conhecido do casal.

Quando ele chegou descobrimos várias questões que 
precisavam ser resolvidas. Sempre pensei que a equipe 
gostava de conversar com os dois sócios juntos para não ter 
nenhum problema de comunicação. Um dos nossos pepinos 
era na obra, me prontifiquei para ir e convidei o novo 
estagiário, que nunca tinha pisado nesse tipo de ambiente.

Chegando no canteiro, a primeira pergunta que me fizeram 
era onde ele estava. Justifiquei a ausência, perguntei sobre 
o problema. Depois de um tempo eu me dei conta que o 
mestre de obras não se dirigia a mim, e sim ao estagiário. 
Chamei a atenção dele, como de costume. Esse sempre 
foi um ambiente hostil, mas nunca abaixei a cabeça para o 
desdém deles.

O fim do dia chegou e, com ele, o resultado do concurso. 
Depois de tanto esforço, noites mal dormidas, um passeio 
no hospital, o nosso nome não estava lá. Olhando direito, 
descobrimos que sim, nosso nome estava ali... quer dizer, 
o dele estava. Achamos estranho e ele me garantiu que 
a primeira providência do dia seguinte seria ligar para a 
comissão julgadora.

Esse foi o primeiro.

Nosso escritório de fato ganhou notoriedade nacional, 
várias entrevistas, aumento de clientes, premiações. Mas 
ainda perguntavam por ele. Nada poderia ser feito sem ele.

Depois de tanto tempo, ainda lembro nitidamente do dia 
que comecei a ser ofuscada. Sabe lá se lembrarão de mim 
quando olharem para o mais alto arranha-céu do país, meu 
maior orgulho da carreira. 

O que me entristece é ter a certeza de que eu não fui a 
única.

O que me traz esperança é ter a certeza de que vem aí 
uma nova geração de profissionais que farão o possível (e o 
impossível) para reconhecer todo o trabalho feito por nós.

Sejam bem vindas à segunda edição da revista Arquitetas 
Invisíveis.

6



um dia acordei sem saber 
onde estava,

sem saber de onde vim,

sem saber pra onde ir.

olhei em volta e me 
vi espremida em algum 
lugar entre o estômago e 
os pulmões,

pressionados pelas 
costelas que se 
mantinham estáticas,

amarradas por músculos 
enrijecidos pelo susto 
que algum dia tomaram.

o susto, a mente apagou, 
mas os músculos, rígidos 
ficaram sem nem saber 
mais porquê.

e foi só alí, quando 
me vi quase sem ar que 
resolvi me cuidar e 
comecei a ouvir as vozes 
que ecoavam na minha 
cabeça.

infinitas versões de mim 
mesma, todas elas mais 
eu do que quem eu era.

CORPO
um projeto em construção
fotografias e poesias do que dizem 
nosso corpo oculto.

Por Lara Pita
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Por Edilene Alessi

A sombra faz parte da luz. Ou da au-
sência dela. Através da sombra, os ob-
jetos adquirem corporeidade, volume, 
materializam-se ocupando os espaços. 
Tudo é feito de luz emitida, e esta mas-
sa que recebe a luz, projeta sombras.  
A luz pura natural nos cega, a sombra 
completa possui o mesmo efeito impe-
dindo nossa percepção do mundo. Na 
relação da matéria com a luz que inci-
de sobre ela, podemos exercitar modos 
de controlar esse presente luminoso 
que o sol nos oferta todos os dias, a 
arquitetura é um deles.

A luz na arquitetura, por exemplo, é 
entendida não só através de questões 
técnicas e construtivas, mas também 
por meio de sentidos e sensações, que 
vão além do objeto construído, pos-
suindo o poder de emocionar e ins-
pirar.  O arquiteto Louis Khan, que 
abordou o tema da luz com extrema 
maestria, considerava-a algo que “dava 
todas as presenças”. Para Khan a som-
bra é uma parte da luz natural, e na 
criação dos seus projetos nunca bus-
cou um espaço completamente escuro, 
pois a escuridão só é percebida quando 
temos algum vislumbre de luz.

Podemos nos valer dessa imagem 
para reconstruir o longo e sombrio 
caminho percorrido pelas mulheres 
à procura da sua “luz”; suas decisões, 
seus desejos, seus direitos. No início, 
apenas vislumbres enevoados como se 
fosse uma rua em noite de lua cheia, 
era tudo que havia para iluminar sua 
passagem. Aos poucos, algumas ve-
las, mais à frente lâmpadas elétricas, 
começam a iluminar áreas maiores, e, 
atualmente, grandes vãos permitem a 
passagem da luz do dia.

As sombras sempre foram conside-
radas entidades estranhas, envoltas 

em mistério, superstição e temor. Na 
Idade Média, conhecida como Idade 
das Trevas, homens e mulheres eram 
queimados na fogueira da Inquisição, 
por detalhes às vezes insignifi cantes, as 
mulheres em maior número, natural-
mente, pois o simples fato de “existir” 
já trazia inerente a possibilidade de ser 
uma bruxa, e exterminá-la serviria aos 
caprichos dos interessados.

Assim como para os arquitetos, as 
sombras para os pintores carregam 
toda uma forma de expressão. A for-
ça extraordinária do foco de luz e sua 
presença nas pinturas de Caravaggio e 
Rembrandt surgem da profundidade 
da sombra na qual o protagonista está 
inserido, como um objeto precioso em 
fundo de veludo escuro que absorve 
toda luz. Rembrandt teve como pro-
fessor um dos alunos de Caravaggio, 
mestre da técnica chiaroscuro, palavra 
italiana para designar “luz e sombra” 
ou, mais literalmente, claro-escuro.

Essa justaposição entre luzes e som-
bras, foi uma das estratégias inovado-
ras da pintura do século XV. Assim 
como o mestre Rembrant fazia “sal-
tar” das telas seus retratados através de 
um foco de luz incisivo, nós mulheres 
também precisamos aproveitar esse 
foco quando passa perto de nós, para 
sermos descobertas.  Não se trata de 
quanto “brilhar”, e sim de não fi car to-
talmente no escuro como no fundo de 
uma tela renascentista, mesmo que o 
retratado seja uma fi gura importante.

No que se refere ao lado metafísico, as 
sombras também criam o ambiente no 
qual surgem os sonhos, as fantasias e 
os mitos. Enquanto no ocidente a luz 
sempre foi uma poderosa aliada da be-
leza, como coloca Tanizaki em seu co-
nhecido ensaio - Elogio à Sombra - na 

estética tradicional japonesa o essen-
cial está em captar o enigma da som-
bra. Do mesmo modo que uma pedra 
preciosa brilha nas sombras, ela perde 
toda sua fascinação na luz direta. 

Entretanto, se na cultura oriental as 
sombras fazem parte de toda uma tra-
dição e beleza, no ocidente elas estão 
ligadas ao silêncio e ao temor. Ao mes-
mo tempo em que as sombras evocam 
incerteza e medo, a escuridão está as-
sociada ao inferno e à exclusão.

Período sombrio quando a visão fi ca 
diminuída, a noite foi a grande gera-
dora das superstições, com os quais a 
humanidade explicava seus temores. 
Ruídos inexplicáveis e visões enevoa-
das acendiam a imaginação dos anti-
gos, fazendo surgir inúmeras histórias 
e fantasias que amedrontavam as pes-
soas diante dos seus medos e supers-
tições. Na mitologia grega, repleta de 
lendas históricas, a deusa Nix era a 
personifi cação da noite, e desempe-
nhou um papel importante na mito-
logia como um dos primeiros seres da 
existência. Filha do Caos, irmã gêmea 
de Érebo, a personifi cação da escuri-
dão, eles foram as primeiras criaturas 
a emergir do vazio, do vácuo. Dessas 
forças primordiais sobreveio o restante 
das divindades gregas. Diziam que ela 
conhecia o segredo da imortalidade 
podendo transformar um Deus em um 
mortal, como fez com Cronos (deus do 
tempo), após ser destronado por Zeus. 
Assim como Hades (deus do mundo 
subterrâneo e da morte), Nyx possuía 
um capuz que a tornava invisível e po-
dia assistir ao universo sem ser notada.

No campo psicológico, a sombra guar-
da a estrutura do mito, aquilo que me 
diz respeito, mas que não posso co-
nhecer diretamente, ou como disse 

Carl Jung: “A coisa que uma pessoa 
não tem desejo de ser”.  Ela representa 
aquilo que está excluído do campo da 
consciência por ser ameaçador, dolo-
roso, embaraçoso ou desestabilizador. 
A sombra como sendo o lado negativo 
da personalidade, é a soma de todas as 
qualidades desagradáveis que o indi-
víduo quer esconder, o lado inferior, 
sem valor, a “outra pessoa” em um 
indivíduo, seu próprio lado obscuro. 
Ela nos leva a comportarmentos que 
normalmente não nos permitiríamos, 
e quando isso ocorre, geralmente in-
sistimos em afi rmar que fomos aco-
metidos por “algo” que estava além do 
nosso controle. Esse “algo” é a sombra, 
a parte instintiva da natureza humana.

Porém a sombra também exerce outro 
papel, desta vez positivo, uma vez que é 
responsável pela espontaneidade, pelo 
insight, criatividade e pela emoção 
profunda, características necessárias ao 
pleno desenvolvimento do homem.

E se no princípio imperava a escuridão 
no campo da ciência, quando as som-
bras começaram a serem estudadas, a 
ciência percebeu que na falta da clari-
dade residia a resposta a muitas ques-
tões. As sombras ajudaram a descobrir, 
por exemplo, de que forma acontecem 
os eclipses, qual o tamanho da Terra e 
a distância entre os planetas. Já no sé-
culo XXI, a aclamada vida globalizada 
não trouxe o mesmo brilho existente 
nos aparelhos eletrônicos difundidos 
mundo afora para a sociedade, pelo 
contrário, trouxe as sombras das co-
branças, cada vez mais agressivas. É 
preciso dar conta de uma infi nidade 
de tarefas, ser culto, esperto, magro, 
jovem, alegre, ágil, dormir pouco, e 
para nós mulheres ainda, uma “bela 
aparência”, sempre ajuda.

As sombras também são grandes metá-
foras da literatura, da ciência, das artes. 
Nas sombras podemos espionar, escon-
der, espreitar, esgueirar, emboscar, es-
perar. A sombra pode cobrir, encobrir, 
agasalhar, ocultar, ludibriar, disfarçar, 
confortar, amendrontar. Se a verdade 
está na luz, a dúvida paira na sombra. 
A sombra no olhar do outro pode nos 
deixar inquietos. Fazer sombra a al-
guém é ofuscar seus méritos, estar à 
sombra, é estar à margem, estar nas 
sombras, é fazer e não ser reconhecido.

Das sombras podemos escolher o bem 
e o mal, entre a escuridão e o medo, 

podemos escolher o lado positivo, o 
lado belo, criativo, emotivo, primiti-
vo, da onde emerge a luz. Muitas vezes 
nós mulheres nos sentimos no deser-
to, onde a luz é cruel, e as sombras 
que neste lugar nos trariam conforto, 
quase inexistentes. Temos a sensação 
de perda de direitos, de alienação, de 
não estarmos vinculadas a nada, nem 
mesmo a uma “moita de cactos” con-
forme escreve Clarissa Estes, em seu li-
vro - Mulheres que correm com lobos. 
Porém, o deserto é um lugar em que 
a vida se apresenta muito condensada. 
No deserto, as raízes das plantas se agar-
ram á última gota dágua, e as fl ores ar-
mazenam umidade abrindo apenas de 
manhã e nas sombras da tarde. A vida 
do deserto é pequena, porém intensa e 
brilhante, e quase tudo o que acontece 
tem lugar na escuridão do subsolo.

Segundo Mary del Priore, um dos 
valores que estão sendo retomados 
pelos fi lósofos do século XXI é o da 
“resistência”. Na raiz da palavra resis-
tere, se encontro o sentido de “fi car de 
pé”. Hoje em dia trabalha-se muito, 
ganha-se pouco, e fi car de pé signifi ca 
manter intactas dentro de sí as forças 
da lucidez.

Apenas fazendo nosso trabalho o mais 
visível possível, saindo das sombras, é 
que poderemos defender nossas ideias 
e opiniões sobre o mundo e sobre a 
arquitetura. A arquitetura não é uma 
profi ssão fácil, não importa se você é 
homem ou mulher, precisa lutar mui-
to para ser levado a sério. Precisa ser 
confi ante e agir quando necessário, 
mostrar que é competente e capaz, na 
hora das discussões com seus parceiros 
de escritórios, fornecedores e princi-
palmente clientes. Somos colocadas 
à prova todos os dias a cada escolha, 
a cada ideia, a cada interferência em 
nossos projetos.

As gerações anteriores de mulheres na 
arquitetura já fi zeram um grande tra-
balho na tentativa de sair da sombra, 
não só na profi ssão, mas em vários ní-
veis, inclusive nos trazendo até aqui, 
abrindo espaços como este, onde po-
demos colocar nossas ideias, escreven-
do textos, fazendo poemas, desenhan-
do, “cutucando”.

Todas nós queremos nos sentir bem 
com as escolhas que fazemos e nos 
sentirmos legitimadas pelos que nos 
cercam, o que muitas vezes não acon-

tece. Gostaríamos de poder fazer esco-
lhas em igualdade de condições, de fi -
car na sombra porque queremos e não 
porque fomos colocadas lá. Para isso, 
temos que sair para a luz e mostrar 
que podemos brilhar e continuar nos 
manifestando e incentivando outras 
mulheres a fazerem o mesmo. Preci-
samos agir para defendermos a vida, 
dar-lhe um sentido, seja desconstruin-
do padrões, desnudando as verdades, 
ocupando os espaços.

Devemos fazer isto também em me-
mória às incontáveis mulheres apaga-
das ou à sombra da História constru-
ída e contada majoritariamente pelos 
homens. Não podemos sucumbir ao 
silêncio, falar pode transformar as 
mentalidades, que podem transfor-
mar os comportamentos, que podem 
transformar as instituições.

Estar na sombra, ser invisível e mesmo 
assim ter poderes para continuar atuan-
do no mundo conforme interesse pró-
prio, só sendo deusa da mitologia grega.

REFERÊNCIAS

Carl Jung: http://www.rubedo.psc.br/dicjung/
verbetes/sombra.htm

DEL PRIORE, MARY. Histórias e conversas de 
mulher. São Paulo. Editora Planeta do Brasil 
2º ed.2004.

ÉSTES, CLARISSA PINKOLA. Mulheres que 
correm com os lobos – Mitos e histórias 
do arquétipo da mulher selvagem. Rio de 
Janeiro. Editora Rocco. 12ª ed. 1999.

Elogio à Sombra: https://drive.google.com/
fi le/d/0B7mgXcwfK2tDNWNlMWY1NjgtZ
jk4MC00MGM1LThkMWEtNjJiNGU3Y2Q4
NzQ3/view

HOLLIS, James. Porque pessoas boas fazem 
coisas ruins: entendendo nosso lado sombrio. 
Osasco. Ed. Novo Século. 2010. 

Light Matters: Louis Kahn e o Poder da 
Sombra:  http://www.archdaily.com.br/br/01-
112181/light-matters-louis-kahn-e-o-poder-
da-sombra

Panteão:  https://pt.wikipedia.org/wiki/
Pante%C3%A3o_(Roma)

PALLASMAA, JUHANI. Os olhos da pele. 
Porto Alegre. Ed. Bookman. 2011.

SANDBERG, SHERYL.  Faça acontecer – 
Mulheres, trabalho e a vontade de liderar. 
São Paulo. Companhia das Letras. 1ª ed. 2013. 

10 A BELEZA

DA SOMBRA



O papel das mulheres como constru-
toras dos espaços de habitação e edi-
fi cadoras do lar social é o escopo que 
consideramos neste texto. O tema “nas 
sombras” nos inspirou a procurar na 
história da humanidade exemplos da 
contribuição feminina no processo de 
planejamento e construção dos espa-
ços físicos e sociais que utilizamos até 
os dias atuais. O recorte histórico aqui 
apresentado contempla uma perspec-
tiva do período de formação e desen-
volvimento das primeiras civilizações 
(ca 25,000 a.C.).

A intenção é dar visibilidade à uma his-
tória pouco divulgada sobre a atuação 
das mulheres na produção dos espaços 
de habitação e sociais desde tempos re-
motos. Buscando identifi car os papéis 
de homens e mulheres dentro do con-
texto de cada sociedade, apresentamos 
as diferentes tarefas desempenhadas 
pelo gênero em relação aos modos de 
construção do espaço comum e social. 
Ou as mulheres são responsáveis des-
de a edifi cação física das moradias até 
a construção do sentido do ‘lar’; ou 
recebem posição secundária na elabo-
ração da edifi cação, sendo o homem 
frequentemente responsável pelos 
grandes elementos estruturais em seu 
processo de montagem, levantando-se 
a hipótese de associação do homem 
aos trabalhos pesados e à carpintaria 
enquanto artefato arquitetônico e à 
mulher a sua “decoração” ou a narra-
ção simbólica de suas histórias através 
dos acabamentos.

Acreditamos que o estudo histórico 
das relações de gênero nos processos 
de construção dos espaços edifi cados 
é signifi cativo para realçar o papel pre-
cursor e relevante desempenhado pelas 
mulheres como primeiras construto-
ras. Além disso, problematizar o fato 

de a sociedade deixar a mulher sempre 
à sombra do mundo masculino, o que 
parece ser herança de um sistema bas-
tante anterior aos das eras colonial e 
moderna, épocas mais exploradas pela 
literatura. Ao ilustrar a discussão com 
uma perspectiva otimista, mostramos 
alguns exemplos de mulheres que são 
inspiração nas áreas de construção e 
arquitetura.

UMA VISÃO GLOBAL

Os primeiros vestígios da presença hu-
mana partem do continente africano 
(ca 30,000 a.C.)  até a proliferação 
global (ca 12,000 a.C.). As criações 
das primeiras sociedades identifi cam-
-se em aldeias próximas de cavernas ou 
ao longo de costas e riachos que per-
mitiram uma combinação de agricul-
tura e caça, relacionando período, cli-
ma, materiais do local e cultura social. 

As artes da construção e seus usos so-
fi sticados para fi ns religiosos e comu-
nitários começaram a se desenvolver 
desempenhando funções cada vez mais 
relevantes - ferramentas especializadas 
e a especialização social e de gêneros 
eram essenciais para a instalação das 
populações. Os resultados desses assen-
tamentos não ocorreram de modo uni-
forme: algumas sociedades eram mais 
pragmáticas, outras mais simbólicas, 
dando lugar ao surgimento da arqui-
tetura, que, como a civilização em si, 
nasceu em nossa pré-história e, como as 
outras artes, foi plural desde o início.|1|

Para melhor compreender o papel e 
o posicionamento da mulher dentro 
do aspecto físico-social, é preciso estar 
aberto às dinâmicas geo-populacio-
nais das primeiras sociedades. As in-
vestigações desse panorama feminino 
baseiam-se em traços arquitetônicos 

remanescentes dessas sociedades, na 
intenção de exemplifi car seus hábitos 
e suas habitações. Atualmente, encon-
tramos poucos remanescentes dessa 
pré-história, que desapareceu no tem-
po, como exemplifi ca o caso das Amé-
ricas, onde cerca de 90% da população 
nativa foi dizimada por doenças e pela 
política colonial europeia no século 
XVI e XVII.|2|

A MULHER
NA CONSTRUÇÃO DO LOCUS

Os !Kung, localizados no deserto de 
Kalahari, em Botswana, são um dos 
povos mais antigos remanescentes das 
primeiras sociedades.|3| Naquela cul-
tura, a mulher possui conhecimento 
detalhado sobre o meio-ambiente, 
desempenhando seu papel na obten-
ção de água, produção de alimentos 
e construção da cabana. Para essa edi-
fi cação, usa mudas e gravetos presos 
ao chão em um círculo e unidos no 
topo. As dimensões variam conforme 
o tamanho da família - as menores 
são circulares, alongando-se confor-
me número maior de habitantes. Seus 
posicionamentos decorrem do fl uxo 
de pessoas e a localização das entradas 
depende de laços de amizade. 

Cada cabana, com sua própria fogueira, 
indica um núcleo familiar - é o objeto 
simbólico que identifi ca o locus de uma 
família no grupo. O povo !Kung, de fato, 
não reside dentro das cabanas, sendo uti-
lizadas principalmente para armazenar 
equipamento de caça, itens pessoais e 
para tirar um cochilo ocasional, dormir 
de fato acontece ao redor do fogo central 
do espaço comunal.|Imagem 01|

A MULHER
NA CONSTRUÇÃO DO ABRIGO NÔMADE

Restam poucas dúvidas de que, ao se 
tratar de moradias esporádicas, um 
dos melhores exemplos é o Tipi, sur-
gido com os indígenas das planícies da 
América do Norte.|4| Descendentes da 
tradição da caça vinda do Alasca (ca 
12,000 a.C.), a cultura se estabelece 
por volta de 5,000 a.C. continuamen-
te até a introdução do milho (1,000 
d.C.) e dos cavalos (1,600 d.C.). Os 
Sioux são considerados a tribo mais 
típica entre eles.

Essa sociedade consistia de pequenos 
grupos de caça familiar, com um pa-
triarca na liderança, na qual o prin-
cipal tipo de residência era o Tipi. 
Embora derivado de protótipos de-
senvolvidos a milhares de quilômetros 
de distância, similar à moradia cônica 
siberiana (Lavu), o Tipi é um desen-
volvimento local que provavelmente 
tomou sua forma arquetípica em tor-
no de 2,000 a.C.|5|

A tenda apresenta planta ovalada de-
vido a sua abertura superior ser incli-
nada, permitindo a saída da fumaça 
quando totalmente aberta e proteção 
quanto a chuva quando fechada. A 
segunda inovação foi o início da cons-
trução, podendo ser erguida por ape-
nas uma pessoa (três ou quatro estacas 
são deitadas no chão, unidas no ápice 
por um cordão e então puxadas para 
cima para formar a estrutura, depois 
adicionam-se estacas extras), e apre-
senta diâmetro que varia de 4 até 10 
metros, com alturas entre 3,00 e 3,60 
metros. O que dá integridade estru-
tural ao Tipi é a cobertura de pele de 
animais. O papel da mulher era curtir, 
cortar e costurar essa pele, enquanto o 
do homem era selecionar e preparar as 
estacas estruturais da moradia.|Imagem 02|

Cada Tipi é personalizado com essa 
cobertura em pele, que se encaixa 
como uma jaqueta apertada sobre as 
estacas e considerada muito além de 
um escudo contra o tempo, mas uma 
superfície sagrada com padrões elabo-
rados de decoração pintados. Entre 
certas tribos, apenas uma mulher com 
privilégios especiais poderia cortá-la 
e dimensioná-la, e em algumas tradi-
ções, acreditava-se que a costura do 
couro, quando feita por mulheres in-
vejosas ou briguentas, produziria Tipis 
sempre de interior enfumaçado. Con-
sequentemente, mulheres bondosas 
eram escolhidas para essa atividade.|6|

É a mulher que possui o Tipi e é res-
ponsável pela sua construção - estacas 
torcidas ou mal aparadas davam à mu-
lher má fama de construtora dentro da 
comunidade.  Para um guerreiro ho-
mem, ter participação na montagem e 
instalação de um Tipi, seria inferior à 
dignidade, portanto, estas eram tarefas 
femininas, podendo ser armados den-
tro de vinte minutos a uma hora e des-
montados com ainda mais rapidez. Os 
Tipis apresentam planos cosmológicos 
|Imagem 03|, geralmente dispostos a leste.

Por Mariela Mezalira e Silvia 
Maria Caser Spolaor

01| CHING; JARZOMBEK; PRAKASH, 2007, p.19.

02| JARZOMBEK, 2013. p.87.

03| idem. p.10.

04| SCHOENAUER, 2003. p.28.

05| JARZOMBEK, 2013. p.120.

06| SCHOENAUER, 2003. p.30.

Imagem 01| Planta diagramática de uma vila Wodaabe, 
Kalahar. Fonte: do autor. Adaptado de: COOKE, 1984, pp. 3

Imagem 03| Planta diagramática de um Tipi. Fonte: do 
autor. Adaptado de: SCHOENAUER, 2003, pp. 29.

Imagem 02| Esquema de montagem de um Tipi. Fonte: do 
autor. Adaptado de:  FERENTINOS, 2007, pp. 28–29.
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A MULHER
NA PERSPECTIVA AGRO-PASTORAL 
SOBRE A MORADIA

Ao norte da Síria localizam-se as ruínas 
arqueológicas do antigo assentamento 
de Abu Hureyra, sociedade com dois 
períodos determinados de ocupação - 
9,500 a.C. e 7,000 a.C. No primeiro, 
a vila consistia em pequenas cabanas 
circulares parcialmente enterradas no 
chão com terraços de arenito macio. 
No segundo período, a comunidade 
e as casas ganham em tamanho, e uso 
do tijolo de barro em configurações 
retangulares. 

Traços arqueológicos, em grande maio-
ria de mulheres, foram encontrados en-
terrados no chão dessas moradias, tra-
dição dentro da cultura que demonstra 
a casa como domínio feminino pela 
permanência e trabalho. Hipóteses su-
gerem que as mulheres tinham partes 
específicas do espaço físico cercadas 
pelos limites da casa: seu território era 
moldura para suas atividades. Os ho-
mens, em contraste, estavam cada vez 
mais associados com o mundo exterior: 
os animais e a agricultura.|6|

Como era habitual nas primeiras so-
ciedades agropastoris e até hoje, os 
domínios de trabalho são estritamente 
divididos em responsabilidades pelo 
gênero: se a tenda é geralmente pro-
priedade do marido, é controlada pelas 
mulheres, que fazem o trabalho físico 
de armar as barracas, cozinhar, trans-
portar água, fiar e tecer. Os homens são 
responsáveis pela proteção e segurança 
das unidades sociais, pelo planejamen-
to e execução das incursões, pela pro-
teção dos rebanhos, pelo fornecimento 
da carne caçada e pela orientação dos 
movimentos dos campos.|7|

A DIVISÃO DE GÊNEROS:
FÍSICO E SOCIAL

Entre os remanescentes nativos da 
floresta tropical, estão os Yanoma-
mi.|8| Seu território localiza-se entre 
as fronteiras do Brasil e da Venezuela 
e cada aldeia é uma entidade econô-
mica e política autônoma, guiada por 
relações sanguíneas e matrimoniais. 
A casa comunal, ou shabono, cria seu 
próprio microcosmo e o senso comu-
nitário é determinante na sua cons-
trução pela cooperação entre gêneros. 
Homens alternam esse trabalho com 

suas outras atividades enquanto a par-
ticipação das mulheres fica em coletar 
e carregar materiais, sendo permanen-
te a demanda masculina na construção 
da estrutura e cobertura.|9|

Na região central da Amazônia, há 
uma série de tribos que constroem suas 
aldeias fora de formatos retangulares 
em um arranjo circular em torno de 
um grande espaço aberto onde as ce-
rimônias são realizadas (plazas). A casa 
não apresenta divisões internas e, em-
bora relativamente obscura e privada, 
geralmente é espaço de domínio de 
mulheres e crianças, visto que a plaza é 
vista como o domínio masculino sen-
do centro de informação, lugar públi-
co, social e expressão da masculinidade 
por excelência na cultura Yanomami. 
|Imagem 04|

Outro exemplo de divisão por gêneros 
entre espaços público e privado é no 
subgrupo Wodaabe da etnia Fulani, so-
ciedades associadas à criação de gado, 
com origens na África, onde hoje iden-
tificamos o Deserto do Saara e ao longo 
do rio Nilo, expandindo-se posterior-
mente por  grandes proporções territo-
riais (10,000 a.C. a 4,000 a.C.).|10| 

A denominação para cada agrupa-
mento é wuro, seguido do nome do 
chefe homem. Embora não existam 
barreiras visuais, há uma divisão clara 
e importante entre as esferas de ação 
masculina - daddo a oeste, denotando 
a ideia de um público primariamente 
masculino e oposto ao suudu, femini-
no, a leste, domínio privado da cabana 
e associado às mulheres e às atividades 
femininas. Uma corda de couro (dan-
gul) correndo norte-sul separando os 
dois domínios não deve ser ultrapassa-
da|Imagem 05|. É papel feminino cuidar 
de todas tarefas domésticas - coletar 
água, madeira, cozinhar, cuidar de 
crianças pequenas e tecer - sendo uma 
sociedade pastoral, esposas têm direi-
tos sobre o leite e fazem a maior parte 
da ordenha.

A peça central da cabana é a cama. 
Nos séculos recentes, os Wodaabe 
adotaram estilos de cama bastante 
elaboradas que são a posse mais im-
portante de cada família. Por serem 
presente da mãe da noiva, tornam-se 
propriedade da esposa e são queima-
das em sua morte. Todos os objetos da 
casa pertencem à mulher, responsável 
por embalá-los e pela desmontagem/

remontagem da moradia quando da 
migração territorial. Em sua tradição, 
uma vez que a cama é propriedade da 
esposa, se um homem não tem esposa, 
ele não tem casa.

A FORMAÇÃO FAMILIAR NA 
[TRANS]FORMAÇÃO
DA MULHER CONSTRUTORA

O povo Maasai, no entanto, remove 
a mulher das sombras históricas. Des-
cendentes de uma história complexa 
que ronda os territórios do Quênia e 
sul da Etiópia e avança para o Sudão 
(500 a.C. - século XIX)|11|. Na sua lín-
gua, as palavras ‘mulher’ e ‘casa’ estão 
intimamente associadas - semântica 
e conceitualmente podem substituir 
uma à outra. Os anciãos Maasai re-
ferem-se regularmente às esposas em 
termos de uma casa - incorporam sig-
nificado de crescimento e prosperida-
de - centro da procriação física e sim-
bólica. Seguindo as mesmas tradições 
do exemplo dos Wodaabe, os homens 
não têm sua própria casa, eles circulam 
entre as casas de suas diversas esposas, 
permanecendo um dia e uma noite em 
cada uma delas.

Para os Maasai, uma casa sem filhos 
não é completa e uma mulher sem 
filhos não pode tecnicamente ocupar 
sua própria casa, uma vez que as casas 
são construídas pela mulher ao engra-
vidar, que antes disso permanece na 
casa dos pais. A construção normal-
mente leva de quatro a oito dias com 
dimensão comum de 2,00 X 3,00 me-
tros com cantos arredondados e teto 
baixo, apresentando um acesso e uma 
abertura. Primeiro, os materiais devem 
ser coletados nas florestas próximas 
sendo - trabalho do homem - e então 
as casas são construídas pelas mulhe-
res, que também são as proprietárias.

Estacas, próximas umas das outras, são er-
guidas junto a buracos cavados no chão, 
formando a estrutura, amarrada com la-
ços horizontais e recebendo uma mistura 
de esterco de vaca, palha e argila, aplicada 
no exterior e na cobertura. O telhado cor-
cunda é construído como uma rede que, 
quando encontra as paredes, é amarrado 
na parte superior ou projeta-se sobre elas 
ligeiramente. O resultado é bastante está-
vel e pode suportar o peso da mulher que 
precisa sentar-se sobre a estrutura para 
completar o telhado.|Imagem 06|

Pequenos ramos, galhos, folhas e ervas 
são usados para preencher as aberturas 
entre os elementos verticais e horizon-
tais e é inteiramente coberto com um 
espesso reboco de esterco de vaca, que 
é bastante estanque e leve, mas precisa 
ser renovado devido às rachaduras no 
sol. Durante fortes chuvas, os telhados 
são muitas vezes cobertos com couros. 
Este caso demonstra um exemplo da 
vivência da habitação, soluções e ob-
servações que só poderiam ser feitas 
a partir da experimentação do espaço 
e demonstram a habilidade feminina 
em criar alternativas para problemas 
do dia a dia.

A MULHER COMO EDIFICADORA
NO CONTEXTO CONTEMPORÂNEO

Através dessa breve história da cons-
trução do lar social, vimos exemplos 
nos quais a mulher se apresenta como 
principal responsável edificante do es-
paço familiar. O exercício da profissão 
de arquiteta hoje acumula questões 
técnicas e sociais consequentes da 
evolução do ofício ao longo do desen-
volvimento da nossa sociedade. Não 
podemos falar de arquitetura como te-
oria e prática antes do século XIX,|12| e 
por isso nos referimos ao papel desem-
penhado pela mulher como constru-
tora ou edificadora.

É importante ressaltar que alguns 
modelos de construção de tradições 
tribais ainda são persistentes. O povo 
Kassena, localizado em Burkina Faso, 
é um desses exemplos. Na vila de Ti-
ébélé, constroem-se casas de barro, 
madeira e palha, sob o comando das 
mulheres. Elas são também as res-
ponsáveis pelos adornos elaborados 
das fachadas que representam o status 
social da família, além de uma forma 
de representar sua cultura e história. A 
pintura externa - uma técnica antiga 
aplicada desde o século XVI - tam-
bém protege a moradia contra chuva 
e, apesar de enfrentarem constantes 
enchentes, a vila é sempre reconstru-
ída, com uma arquitetura singular e 
representativa, contando com grande 
contribuição feminina. O local hoje é 
destino turístico e um lugar de interes-
se de patrimônio pela Unesco.|13|

Focando nesse aspecto, escolhemos 
também exemplos contemporâneos 
que fazem brilhar o posicionamento 
feminino na construção da moradia 

06| SCHOENAUER, 2003. p.30.

07| idem. p.30.

08| DREW, 1979; FAEGRE, 1979; PRUSSIN, 
1995 apud JARZOMBEK, 2013, p. 287.

09| SMOLE, 1976 apud JARZOMBEK, 2013, 
p.452.

10| JARZOMBEK, 2013. P.453.

11| idem. P.462.

12| ALLABACK, 2008, pp.22.

13| UNESCO, 2012 Disponível em: <http://
whc.unesco.org/fr/listesindicatives/5653/>.

14| ____, The Palestine Chronicle, 
2016. Disponível em: <http://www.
palestinechronicle.com/rising-from-ruins-
gazas-engineers-use-ashes-to-make-bricks/>.

15| VIANA, 2017. Disponível em: <http://
www.bbc.com/portuguese/brasil-38402603>.

16| FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 
2016. Disponível em: <http://www.
fjp.mg.gov.br/index.php/docman/cei/
informativos-cei-eventuais/634-deficit-
habitacional-06-09-2016/file>.

17| JOHNSON,1994, p.13-14

Imagem 05| Wodaabe - Planta diagramática de exemplo 
de um assentamento wuro. Fonte: do autor. Adaptado de: 

COOKE, 1959, pp. 106-203.

Imagem 06| Cabana Maasai - diagrama de planta e corte. 
Fonte: do autor. Adaptado de: JARZOMBEK, 2013.

Imagem 04| Shabono Yanomami - Diagramas de planta e corte. 
Fonte: do autor. Adaptado de SCHOENAUER, 2003, pp. 34-36. 
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CONCLUSÃO

É importante ressaltar que uma abor-
dagem histórica transforma a diferen-
ciação de gêneros em uma ferramenta 
essencial de análise de acontecimentos 
em uma reinterpretação do presente 
repensando as formas em que foi cons-
truído o passado. Gêneros têm uma 
história e podem infl uenciar a histó-
ria da arquitetura. A produção social é 
importante ao consumo arquitetônico 
frente à sociedade, produzindo varia-
das convenções que ajudam a organi-
zar uma série de processos sociais ou 
ideologias, que interpretam meios de 
expressão masculinos e femininos.

Um recorte histórico demonstra po-
sitivamente o papel e a visibilidade 
feminina - construtora e projetista, 
idealizadora e executora do locus físico 
e simbólico da morada. Possivelmente 
a mulher foi a primeira a relacionar 
intrinsecamente a vivência do espaço, 
suas necessidades programáticas fun-
cionais e o ambiente construído - por 
viver e ver a materialidade edifi cada 
pela rotina de suas atividades no seio 
da sociedade.

Uma visão global da história da mu-
lher construtora refere-se à dinâmica 
das relações e infl uências que o pas-
sado carrega junto à visão moderna 
de mundo. Tradições, contestações, 
continuidades, realidades, histórias es-
quecidas, memórias, instituições, prá-
ticas sociais são tentativas de entender 
as dinâmicas do passado pertencentes 
às atitudes de modernidade integran-
tes em forma e condições de atitudes 
presentes. Saber “ver” a mulher é uma 
dessas condições - a longa jornada 
com inúmeros papéis desempenhados 
no tempo e no espaço de uma socieda-
de patriarcal para um reconhecimento 
intrínseco e justifi cável através da His-
tória - seja edifi cando o espaço físico 
da casa, seja construindo um pensa-
mento de mudança de signifi cados.

Johnson afi rma: “A exclusão das mu-
lheres e de seus pontos de vista não é 
apenas uma omissão política ou um 
ponto cego moral, mas constitui tam-
bém um défi cit epistemológico”.|17| 
Espera-se que os exemplos escolhidos 
para ilustrar esse artigo inspirem ar-
quitetas, arquitetos e não arquitetos a 
entender a relevância da contribuição 
feminina e a luta diária das profi ssio-
nais por seu devido reconhecimento.

Nos períodos de vigência das duas 
grandes guerras mundiais do século 
XX, as mulheres europeias e norte-a-
mericanas foram incitadas a preencher 
postos de trabalho deixados vagos pe-
los homens, convocados pelo serviço 
militar. Entretanto, a partir do fi nal 
da segunda grande guerra, em 1945, 
iniciaram-se campanhas de incentivo 
à volta das mulheres ao lar e às tare-
fas domésticas, ao mesmo tempo em 
que foram criados ou mantidos os 
obstáculos ao acesso à vida do traba-
lho fora de casa. Nos Estados Unidos, 
por exemplo a criação e vigência dos 
“Marriage Bars”|1|, afastou um gran-
de contingente de mulheres da vida 
profi ssional. Como explica Claudia 
Goldin (1988), as “Barreiras devido ao 
Casamento” eram políticas, adotadas 
entre os anos 1900 e 1950, em escritó-
rios e conselhos acadêmicos, que pre-
viam a demissão de mulheres quando 
se casavam, e a não contratação de 
mulheres casadas:

“Em geral, as barreiras devido ao 

casamento podem ser classificadas 

como ‘barreiras de contratação’, 

impedindo que mulheres casadas 

fossem empregadas, e as 

‘barreiras de retenção’, impedindo a 

permanência de mulheres casadas. 

( . . .)

Os argumentos incluíam: mulheres 

casadas eram sustentadas por seus 

maridos, portanto não precisavam 

de empregos.” (GOLDIN, 1988, p. 2)

A autora lembra ainda que as “Marria-
ge Bars” estavam ligadas às fl utuações 
econômicas. O caso historicamente 
mais conhecido foi o período da re-
cessão econômica entre as duas gran-
des guerras mundiais. Os anos após a 

Segunda Guerra também assistiram a 
este processo. Somavam-se aos obstá-
culos práticos, no âmbito profi ssional e 
social, aqueles da esfera cultural: a crí-
tica ao trabalho criativo de mulheres, 
como escritoras, designers e arquitetas, 
buscou circunscrever sua relevância à 
esfera da domesticidade e feminilida-
de, restringindo seu impacto e alcance 
cultural. Nos esquemas de pensamento 
do Moderno, criaram-se  rótulos espe-
cífi cos, como por exemplo “modernis-
tas conservadoras”, referente  ao traba-
lho de Ivy Compton-Burnett, Agatha 
Christie e Jan Struther, entre outras 
mulheres cujas obras foram considera-
das, pelos críticos literários, como “fora 
dos padrões da boa literatura”.|2|

Penny Sparke (2010) traça um paralelo 
entre essas escritoras e o gosto femi-
nino, entendendo que embora seus 
trabalhos tivessem evidente relevân-
cia cultural, possuíam características 
peculiares: A maior parte de seus tra-
balhos associavam ideais modernistas 
com domesticidade feminina, resul-
tando em ambientações e artefatos 
que poderiam estar em uma casa dos 
romances de Daphne du Maurier.|3||4| 

Na Europa, poucas profi ssionais que 
atuavam na área da arquitetura e de-
sign receberam destaque. Aquelas que 
foram reconhecidas trabalharam ao 
lado de fi guras masculinas que mais 
tarde foram tratadas pela historiogra-
fi a corrente como “heroicas”: a france-
sa Charlotte Perriand que colaborava 
com Le Corbusier nos mobiliários; 
Lilly Reich, designer alemã que se as-
sociou ao arquiteto Mies van der Rohe 
em vários projetos; e a designer irlan-
desa Eileen Gray, que trabalhou em 
Paris na década de 1920 ao lado de 
muitos arquitetos e designers da van-
guarda francesa. Contudo, as carreiras 

digna. Um exemplo para uma realida-
de brutal está na Palestina.|14| As enge-
nheiras Mayd Al-Masharawi e Rawan 
Abdullatif nos emocionam com sua 
criatividade: devido ao bloqueio isra-
elense que impede a chegada de ma-
teriais construtivos, utilizam como 
matéria-prima destroços de prédios 
destruídos pela guerra, desenvolven-
do, junto à Universidade Islâmica, um 
novo tipo de bloco de construção. São 
as mulheres pensando e edifi cando as 
cidades a partir da perspectiva das ru-
ínas da guerra.

Já um exemplo brasileiro é o da arqui-
teta Carina Guedes que há três anos 
desenvolve um projeto de assistên-
cia técnica - batizado Arquitetura na 
Periferia - dedicado às mulheres de 
baixíssima renda na cidade de Belo 
Horizonte para reformar e construir 
suas próprias casas. Declarações|15| 
emocionantes descrevem o signifi ca-
do de erguer paredes com as próprias 
mãos, demonstrando independência, 
liberdade e valorização humana de 
edifi car um lar simbólico e material. 
A intervenção também abre a questão 
do défi cit habitacional brasileiro, que 
era de 6 milhões de moradias em 2014 
|16|, sendo essa iniciativa uma tentativa 
de ampliar a atuação do arquiteto para 
uma demanda que é real e urgente.

Observa-se que, muito além de res-
ponsáveis pelo lar, as mulheres se veem 
como detentoras de técnica para edifi -
car seus próprios espaços, melhorar a 
qualidade de vida da família e da so-
ciedade. E que à arquiteta cabe tam-
bém divulgar e promover a história da 
mulher na construção, propagando o 
conhecimento da técnica para ampliar 
as possibilidades de mulheres sem con-
dições fi nanceiras e driblar o machis-
mo existente no mundo da construção.
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dessas profi ssionais estavam enraizadas 
na arquitetura de interiores, projetos 
de mobiliário e artes decorativas, re-
lacionados historicamente à tradição 
feminina e à esfera, doméstica. Muitas 
daquelas profi ssionais, ao se alinharem 
com os ideais da vanguarda modernis-
ta e ingressarem nas esferas masculinas 
de atuação, adotaram a estratégia de 
negação do estereótipo de “estética fe-
minina”, atrelada a determinados con-
ceitos de domesticidade, possivelmen-
te na intenção de desvincular-se dos 
rótulos e críticas diminutivas. Sparke 
ressalta que a estratégia de negação da 
cultura feminina foi realizada adotan-
do os valores da cultura masculina:

“Algumas arquitetas foram 

atraídas pelo modernismo porque 

o identificaram com melhores 

condições para as mulheres, 

promovendo melhores moradias, 

escolas, hospitais, creches e 

cozinhas que economizassem 

trabalho. No entanto, esses 

necessários avanços sociais foram 

concebidos em termos que priorizam 

os valores masculinos sobre os 

femininos, a utilidade sobre a beleza, 

o coletivismo sobre o individualismo. 

Contudo, esses foram apenas 

algumas formas de satisfazer as 

necessidades das mulheres.”|5|

Como parte deste esforço de circuns-
crição e restrição dos signifi cados do 
trabalho feminino, esteve a busca por 
“identifi car” uma certa “estética femi-
nina”, caracterizada pelos seguintes 
atributos: o uso de materiais naturais, 
como pedras, madeiras e telhas de ce-
dro, aludindo um retorno à “natureza, 
a uma inocência perdida e uma esta-
bilidade de outrora”|6|, desta forma, as 
casas eram refúgios longe da “imorali-
dade”, da pressão e do estresse das ci-
dades e da vida comercial. Para Sparke 
(2010), a inclusão da natureza nas casas 
sustentava o ideal do culto à domesti-
cidade, procurando transmitir a ideia 
de continuidade com um passado não 
muito distante e ainda servindo como 
auxílio à educação, uma vez que as 
mulheres podiam ensinar a seus fi lhos 
os valores tradicionais. As fl ores fo-
ram, sem dúvida, o item mais popular 
nas casas naquele período. As mulhe-
res as cultivavam em seus jardins e as 
usavam como ornamento dentro das 

casas. Esse tipo de decoração represen-
tava um forte símbolo de feminilidade 
e reforçava a noção da casa como uma 
esfera feminina.|7|

Com o intuito de criar esta atmosfe-
ra, a dona de casa lançava mão do uso 
abundante de móveis, peças decorati-
vas e ornamentos, para a construção 
de uma “imagem de conforto”, am-
parando-se na inclusão de símbolos, 
através dos objetos, em grande quan-
tidade, o que posteriormente foi con-
denado como “desordem Vitoriana” e 
marcou uma tentativa da dona de casa 
de adequar-se, à sua maneira, às expec-
tativas da sociedade e a cultura a que 
pertencia. Os móveis, os acabamentos 
e os artefatos que estavam à sua dis-
posição naquele momento, por outro 
lado, representavam de certo modo 
um refl exo da visão da indústria e do 
design às necessidades e interesses des-
tas mulheres.

Os artefatos e decorações dos interio-
res das residências eram mais que sim-
ples enfeites; eram, sobretudo, a mate-
rialização dos “conceitos sobre a vida, 
sobre a civilização, a arte, a educação, 
os valores morais, culturais e políticos 
dessa sociedade”|8|

A partir da segunda metade do sécu-
lo XIX, a beleza era o fator de maior 
importância nas residências. Através 
da beleza deveriam ser transmitidos os 
anseios da família, como representação 
do status social, da moral, e refúgio do 
mundo exterior, sendo o papel da mu-
lher corresponder às expectativas da so-
ciedade, materializando esses conceitos. 
Conforme resume Adrian Forty (2013):

“a beleza incluía o conforto e a 

satisfação dos sentidos estéticos, 

mas, sobretudo, significava a 

representação das virtudes morais 

da verdade e da honestidade. Nas 

responsabilidades atribuídas às 

mulheres no lar, o que mais se 

enfatizava era a busca da beleza, 

por seus efeitos morais sobre os 

membros da família”.|9|

Esta “estética” da domesticidade e do 
consumo manifestava-se em muitos 
destes trabalhos: interiores, design de 
mobiliário, cerâmica, vidraçaria, joa-
lheria e vestuário, reforçando, assim, 
o estereótipo de uma prática femi-

nina concentrada em questões rela-
cionadas à casa. Na década de 1930, 
na Grã-Bretanha, os trabalhos destas 
profi ssionais foram menos infl uencia-
dos pelo modernismo arquitetônico 
europeu do que pelo trabalho dos de-
coradores norte-americanos do início 
daquele século, momento em que es-
tes profi ssionais emergiram. Desde as 
últimas décadas do século XIX, a de-
coração de interiores foi uma forma de 
as mulheres aplicarem suas habilidades 
como donas de casas – e como pro-
dutoras dos ambientes domésticos – e, 
ainda, uma maneira de ingressarem no 
mercado de trabalho. Neste cenário, 
pode-se citar a decoradora norte-ame-
ricana Elsie de Wolfe (1865 - 1950) 
que procurou em seus trabalhos de 
interiores amenizar os conceitos vito-
rianos e a excessiva “estética femini-
na”. Para a decoradora, as qualidades 
da beleza feminina que derivavam do 
corpo feminino eram transferidas para 
a esfera doméstica, desta forma, as ca-
sas se tornavam extensões idealizadas 
de suas próprias aparências físicas.

O conjunto de características que 
acabou por constituir esta estética fe-
minina, também assumiu um certo 
valor “moralizante”, atribuído à uma 
imagem de mulher respeitável, ou seja, 
ligada às lides do lar e da vida domés-
tica. Cortinas, fl ores, e todos os itens 
que demonstram uma cuidadosa e 
desvelada atenção aos trabalhosos de-
talhes domésticos seriam reveladores 
de uma moral sólida e inquestionável. 
Aspecto desafi ador para o trabalho 
da arquiteta norte-americana Eleanor 
Raymond, que vinha desde a década 
de 1920 realizando uma série de expe-
rimentos de aplicação de novas tecno-
logias na construção de casas. O auge 
destas experiências ocorreu em 1948 
com a Solar House (em Dover, Massa-
chussets) encomendada pela Doutora 
Maria Telkes, que participou da ela-
boração do projeto e da sua respectiva 
construção. A proposta dessa casa era 
desenvolver, juntamente com cientis-
tas do MIT (Massachusetts Institute of 
Technology) um sistema de painéis de 
vidros para a captação de energia solar 
a serem aplicados em projetos de me-
nor escala. Contudo, “o desafi o fi nal 
foi enfatizar os aspectos estéticos da 
tecnologia empregada e ainda apre-
sentar uma aparência de lar (“homeli-
ke”) para a comunidade que habitava 
o entorno.”|10|

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste breve artigo procuramos chamar 
a atenção para o processo de circuns-
crição e diminuição do signifi cado e 
do impacto dos produtos do trabalho 
feminino criativo no contexto euro-
peu do pós-guerra, identifi cando, den-
tre várias, duas estratégias: a primeira, 
a invenção de uma “estética feminina”, 
notadamente associada a valores da 
casa, da vida doméstica e às lides roti-
neiras de manutenção e ordem do lar.

Esta estética doméstica, como vimos, 
caracterizou-se principalmente por 
transmitir através dos arranjos inter-
nos, acabamentos e artefatos, noções 
de beleza e conforto, a representação 
de virtudes de moral, de honestidade 
e o status da família, cuja responsabili-
dade recaía sobre a mulher. 

A segunda estratégia, derivada desta 
caracterização de tal “estética femini-
na”, foi a diminuição da qualidade e 
do signifi cado de tudo o que a ela esti-
vesse associado. De fato, o conjunto de 
atributos que caracterizou a “estética 
feminina” não serviu apenas como pa-
râmetro de julgamento moral das cria-
doras destes trabalhos; também serviu 
aos críticos, leitores e usuários como 
sinalizador da “limitação” do alcance 
e da qualidade do trabalho feminino. 
Em última instância, uma das conse-
quências que essas estratégias podem 
ter acarretado foi a criação de um es-
paço em que as mulheres eram “auto-
rizadas” a desenvolver seus trabalhos, 
protegendo-se de juízos moralmente 
perniciosos: talvez uma estratégia de 
sobrevivência no mundo social.

Por fi m, no caso do trabalho de Ele-
anor Raymond, cuja principal contri-
buição se deu no âmbito do desenvol-
vimento da tecnologia da habitação, 
vimos como foi necessário “pagar o 
preço” e conformar-se a alguns códi-
gos formais da “estética doméstica”, 
criada no pós-guerra europeu, como 
forma de inserir (“moralmente”) uma 
residência em sua vizinhança.

5| “Some female architects were undoubtedly 
attracted to modernism because they identifi ed 

it with improved conditions for women. Certainly 
it promised better housing, schools, hospitals, 

nurseries, and labour-saving kitchens. However, 
these much-needed social advances were 

conceived in terms that prioritizes masculine 
over feminine values, utility over beauty, 

collectivism over individualism. As such, they went 
only some of the way towards fulfi lling women’s 

needed.” - SPARKE, 2010. P. 101.

6| SPARKE, 2010. p. 18: “return to nature, to a 
lost innocence and earlier stability”

7| SPARKE, 2010, p. 20.

8| CARVALHO, 2008, p. 89.

9| FORTY, 2013, p. 156.

10| LIMA, 1999, p. 90.
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RESUMO

Este artigo tem como fi nalidade 
contribuir para o avanço da 
discussão de gênero e Arquitetura 
e Urbanismo a partir da análise 
das relações conjugais de artistas, 
escritoras e arquitetas e o impacto 
dessas relações em suas vidas 
profi ssionais. Os procedimentos 
metodológicos a serem adotados 
na pesquisa incluem levantamento 
bibliográfi co, abordagem que se 
coloca interdisciplinarmente e 
relacionalmente os campos dos 
estudos sobre gênero, sobre 
família e profi ssão que recorre à 
antropologia e a sociologia. 

PALAVRAS-CHAVE

Gênero,  Arquitetura, Matrimônio. 

Introdução

O matrimônio e a família infl uenciam 
na vida das mulheres de forma incon-
testável, as mulheres são envolvidas 
em uma etapa social que se inicia na 
infância, com brincadeiras e estórias 
que as incentivam a busca por seu 
príncipe encantado. Na publicação de 
Silvana Rubino (1959), Corpos, cadeiras 
e colares: Charlotte Perriand e Lina Bo 
Bardi (2010), a antropóloga e professora 
analisa a vida das duas grandes arqui-
tetas pontuando elementos instigantes 
em suas relações matrimoniais sob 
uma perspectiva de gênero. Os rela-
cionamentos de Charlotte Perriand 
(1903 - 1999) e Lina Bo Bordi (1914 
– 1992) podem parecer nebulosos, e 
de fato o são, porém com os escritos 
de Whitney Chadwick e Isabelle de 
Courtivron, presentes no livro Amor 
e Arte: duplas amorosas e criatividade 
artística (1995), fi cam explícitos padrões 
reproduzidos em ambas relações que 
desvendam como seriam essas relações 
e em destaque, o papel que a mulher 
assumiria nessa parceria. Os laços afe-
tivos a serem considerados se passam 
entre meados do século XIX e o fi nal 
do século XX.

O matrimônio é um elemento cha-
ve nas etapas sociais de uma mulher; 
mesmo que a mulher não almeje se 
casar, é socialmente construído que 
essa é uma etapa fundamental para a 
formação de um estado de consciên-
cia de plena satisfação e felicidade. 
Paralelamente à ideia do casamento, 
também são inseridos a maternidade 
e concomitantemente a construção de 
uma família.

Até o século XIX, a mulher normaliza-
va os comportamentos impostos a ela 
através dos meios jurídicos e da cons-

trução social, “ela é treinada para aten-
der aos desejos dos outros e não ao seu 
próprio. E esse comportamento segue 
a mulher na vida adulta, quando deve 
deixar de atender aos desejos do pai 
para atender aos do marido” (NADER, 

2001, p.108).  A mulher era responsável 
pela imagem de toda família, era vi-
giada pelo marido e pelo pai em festas 
organizadas pela elite afi m de apresen-
tar a prosperidade familiar. A mulher 
deveria sempre se portar de maneira 
educada e agradável a todos. Nas fes-
tas também se apresentava a fi lha do 
casal para a sociedade, afi m de obter 
um matrimônio fi nanceiramente van-
tajoso. As meninas eram resguardadas 
pela família até que se consolidasse um 
acordo de casamento. (PRIORE, 1997)

As mulheres não tinham poder de de-
cisão visto que o casamento, acima de 
tudo, era um contrato entre famílias, 
um jogo de interesses, e não o registro 
de um laço afetivo entre o noivo e a 
noiva (LEITE, 1984, p.43). Elas deveriam ca-
sar cedo para evitar falácias, porém não 
deveriam tomar frente em nenhuma 
aproximação com um candidato, seu 
papel era manter-se bela e sempre edu-
cada para atrair os olhares masculinos. 
(CECHINEL, 2005)

O casamento era algo muito valori-
zado na época e após concluir essa 
etapa o homem era considerando um 
homem de honra, merecedor de res-
peito, ao se tornar responsável por sua 
família. Segundo Simone Beauvoir, 
a maioria das mulheres almejavam o 
casamento, caso permanecessem sol-
teiras se tornavam “resíduos sociais”. 
(BEAUVOIR, 1980)

Após a Revolução Francesa e as duas 
grandes Guerras, muitos valores éti-
cos, sociais e políticos sofreram alte-

rações, modifi cando valores individu-
ais e a estrutura familiar, entre eles a 
independência fi nanceira da mulher. 
Quando a mulher passa a ter a pos-
sibilidade de estudar e ter um futuro 
profi ssional, casar não se tornava mais 
algo obrigatório, “a educação da mu-
lher representava sua emancipação: 
pela concessão de sua liberdade; por 
habilitá-la ao trabalho profi ssional; 
por fazê-la concorrente do homem na 
sociedade” (BERNADES, 1988, p.32). Mu-
lheres do século XX então se torna-
ram bem mais independentes, porém, 
apesar da instituição do casamento e 
da família terem se modifi cado, suas 
raízes sociais profundas, mantiveram 
algumas características.

Matrimônio e Profissão

O matrimônio e as relações familia-
res são acordos de parceria, doação de 
tempo e afeto com outro indivíduo. 
Na arte são raros os momentos de mé-
ritos coletivos, as representatividades 
por produções artísticas são designadas 
como produções individuais, tendo 
apenas um tido como “gênio” e em um 
mundo intelectual predominantemen-
te masculino, a fi gura do gênio, ressalta 
com a postura viril. Whitney Chadwi-
ck e Isabelle de Courtivron, exploram 
eu seu livro, mitos e realidades sobre o 
ser criativo e os laços de parceria.

“Esses mitos incluem a ideia de que 

se apenas um pode ser Gênio, e se 

em nossa cultura esse papel é 

geralmente atribuído aos homens, 

todas as tentativas de rivalidade 

(real e imaginária) por parte das 

mulheres as masculinizam e são 

consideradas ameaçadas potenciais 

à produtividade ‘dele’ . ”

(CHADWICK; COURTIVRON, 1995 p. 11)

Em Amor e Arte (1995), Chadwick e 
Courtivron iteram características dos 
diferentes relacionamentos heteros-
sexuais. Os homens normalmente ti-
nham uma diferença de idade maior 
a das mulheres, as vezes dez anos mais 
velhos, quatorze ou até mesmo vin-
te anos mais velhos como no caso de 
Charlotte Perriand e seu primeiro ma-
rido, Percy Schlonfi eld (1883) (RUBI-

NO, 2009). Os anos a mais acompanha-
vam estabilidade fi nanceira e contato 
social, ou seja, recursos para autofi -

nanciamento de carreira. Esses foram 
os casos de Charlotte Perriand, Lina 
Bo Bardi e Camille Claudel, parceira 
de Auguste Rodin (1840-1917). Um 
caso inverso é o de Clara Malraux, que 
possuiu maior faixa etária e maior es-
tabilidade fi nanceira que André Mal-
raux, seu marido e dependente, social-
mente e fi nanceiramente, pelo menos 
no início de sua carreira, o que para ele 
se tornou algo perturbador.

“André Malraux foi criado por 

mulheres, embora seus heróis 

tenham sempre incluído figuras 

patriarcais nostálgicas. Casara-

se com uma mulher mais velha, 

mais rica e mais segura, e nunca 

a perdoaria por ter, no começo, 

dependido dela. Agora, ela 

salvara sua vida. Essa humilhação 

demostraria uma ética de 

camaradagem viril que tem suas 

raízes na dignidade do homem diante 

da tortura e da morte. Clara nunca 

entendeu por que ele considerava 

sua dívida tão humilhante. Se 

fosse o contrário, ela teria ficado 

agradecida.”

(CHADWICK; COURTIVRON, 1995 p. 49-50)

O ato heroico realizado por Clara se 
refere a mobilização de nomes com in-
fl uência política em defesa de André, 
que estava preso após um período de 
aventuras juntos.  A aventura deixou 
André em uma situação, o qual se sen-
tia feminilizado e diante disso, escre-
veu La voie royale (1930), um romance 
em que tentou apagar essa feminilida-
de, colocando os dois aventureiros na 
fi gura masculina, “as únicas mulheres 
do texto eram prostitutas”. Ele se tor-
nou uma lenda construída sobre a “co-
ragem solitária dos homens e o silên-
cio coletivo das mulheres”. (CHADWICK; 

COURTIVRON, 1995 p.45- 50)

Não convém dizer sobre a satisfação 
amorosa entre os laços de parceria, se 
eram ou não felizes. O que se pode 
concluir, tanto na arquitetura quanto 
na literatura e na arte, é que casar-se 
era promissor.

Quando investigamos historicamente 
arquitetas do século XIX e XX, a obs-
curidade perante os fatos realizados 
por elas é inevitável. Ao lado de Char-

lotte haviam dois homens em sua vida, 
seu primeiro marido que a ajudou tor-
nando-a estável fi nanceiramente, para 
alavancar sua carreira, e Le Corbusier 
(1887-1965), que sombreou Charlot-
te em participações de seu escritório. 
Se Charlotte, assim como Lina, esti-
vessem casadas com artistas atuantes 
na mesma área, como no caso de Ca-
mille Claudel, Clara Malraux, Vanes-
sa Bell, Leonora Carrington e Frida 
Kahlo, talvez passassem pelos mesmos 
desafi os: das poucas oportunidades 
para as mulheres no mundo profi ssio-
nal das artes; excluídas, “na prática e 
na teoria da participação na vida ás-
pera e obscena dos ateliês de escultu-
ras” (CHADWICK; COURTIVRON, 1995 p.18); 
O mundo artístico, para as mulheres, 
possuía hierarquia, delimitações, res-
trições e rotulações.

De início, desencorajadas pelas famí-
lias, ouviram que mulheres e arte não 
compatibilizavam, que essa profi ssão 
não deveria ser exercida por elas. Em 
seguida a falta de oportunidades: a 
École des Beaux-Arts|1| ainda hoje uma 
das mais prestigiadas escolas de artes, 
não aceitava mulheres. Elas estudavam 
em escolas menores, de menor prestí-
gio e, juntas, alugavam seus próprios 
ateliês, por rejeição dos demais. Na 
escola Slade, havia um professor cha-
mado Tonks, suas aulas eram conheci-
das por fazerem alunas chorarem. Em 
um dos seus escritos descreveu que as 
mulheres fazem o que lhes é designa-
do “e quando não agem assim geral-
mente parecem um pouco malucas... 
melhoram rapidamente dos 16 aos 21 
e, então, o gênio que você descobriu 
desaparece, e elas começam a levar o 
casamento a sério” (CHADWICK; COURTI-

VRON, 1995 p.61).

Quando formadas, a carreira se torna-
va desafi adora, afi nal “ [...] na prática, 
toda carreira artística dependia das ins-
tituições, dos contatos sociais, da auto-
promoção fi nanceira e de uma posição 
estilística estrategicamente escolhida” 
(CHADWICK; COURTIVRON, 1995 p.20). Se-
gundo Charlotte Perriand, o casamento 
seria o único caminho possível para a 
lagarta virar borboleta. A primeira obra 
de Perriand, o conjunto Coin de Salon

[ . . .]  foi adquirido por um comerciante 

inglês de tecido, Percy Schlonfield, 

para mobiliar sua “garçonière”. 

Scholenfield, vinte anos mais 

Por Telmi Adame

MATRIMÔNIO
E VIDA PROFISSIONAL

ARQUITETAS, ARTISTAS E ESCRITORAS
DO SÉCULO XX
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Por Andréa Gáti

velho do que Charlotte e amigo 

de sua família, foi o financiador 

de um conjunto de luminárias (que 

ela possivelmente vendeu para 

a estilista Jeanne Lanvin) (Ruegg, 

2004:10) e um armário para prataria 

finalizado em 1926; também ofereceu 

cursos de arquitetura, matemática, 

inglês e de condução de automóvel. 

Em dezembro do mesmo ano eles 

se casaram, para surpresa de 

todos e contra a vontade paterna, 

devido à religião protestante, à 

nacionalidade e aos 20 de diferença 

de idade. (RUBINO, 2010.p.340-341)

Seu marido também foi responsável 
pelo fi nanciamento de seu primeiro 
apartamento, onde funcionava seu 
laboratório, assim como Pietro Maria 
Bardi (1900-1999), marido de Lina Bo 
Bordi, cumpriu um papel importante 
fi nanciar a Casa de Vidro, uma de suas 
obras mais consagradas de Lina (RUBI-

NO, 2010. p.354). Pietro Maria Bardi era 
jornalista, crítico e comerciante. Lina, 
ao descrever seu casamento, se asse-
melha à descrição de Charlotte “algo 
como ‘casei, ele era moderno’, sem 
evidenciar em nenhuma fala a centra-
lidade desse consórcio na carreira que 
desenvolveu posteriormente e pouco 
enfatizando a potência dessa parceria” 
(RUBINO, 2010. p.350).

Camille Claudel, expulsa da casa dos 
pais, foi sustentada parcialmente por 
Auguste Rodin, aparentemente ele pa-
gava suas despesas e o aluguel. “Não há 
indícios de um salário regular, embora 
ela executasse o mesmo tipo de tarefas 
com que ele ganhara a vida no início de 
sua carreira” (CHADWICK; COURTIVRON, 

1995 p.19). Ela chegou a esculpir par-
te das obras, entalhou alguns de seus 
mármores, além de posar para diversas 
de suas esculturas, algo que era tido 
como um trabalho remunerado e que 
consumia tempo, “muito tempo, man-
tendo-a longe de suas próprias obras” 
(CHADWICK; COURTIVRON, 1995 p.19).

A dessemelhança entre as artistas/
escritoras e as arquitetas, Charlotte e 
Lina, se demostra quando analisado 
que os cônjuges e companheiros ci-
tados em Amor e Arte (1995), atuavam 
na mesma área profi ssional que elas, o 
que com as arquitetas não ocorria. 

Charlotte, no início de sua carreira, foi 
em busca de trabalho no ateliê de Le 
Corbusier, e foi recebida com a frase: 
“Aqui não bordamos almofadas” (RU-

BINO, 2010). Logo após uma exposição 
onde Perriand atuou, Corbusier, ao ver 
suas produções, reconsiderou e a cha-
mou para atuar em seu escritório sen-
do responsável por diversos trabalhos, 
que até recentemente eram atribuídos 
apenas a Corbusier. O sombreamento 
da produção feminina então, não esta-
ria exclusivamente ligada ao matrimô-
nio, mas à toda uma construção social 
machista. Porém, as artistas que traba-
lhavam com seus companheiros lado 
a lado, se tornavam sombras. Taxadas 
como “esposas de”, algo que se torna-
va pejorativo, diminuindo-as a mulhe-
res que como seu companheiro “[...] 
‘também pinta’, ‘também escreve’, 
também faz seja lá o que for. Mesmo 
quando não declarada a insinuação é 
de que ela não é tão boa quanto ele” 
(CHADWICK; COURTIVRON, 1995 p.116).

Devido à proximidade das obras pro-
duzidas e à falta de evidências, muitas 
obras eram supostamente defi nidas 
como imitações, ou execuções idea-
lizadas por eles e executadas por elas, 
como no caso de Camille Claudel e 
Auguste Rodin (1840- 1917). Ca-
mille, durante muito tempo teve suas 
obras, ou o que restou delas, não ca-
talogadas, por isso grande parte se 
dispersou, restaram apenas vestígios. 
Já Rodin, reuniu suas produções e to-
mou todas as providências para que 
tudo fi casse devidamente arquivado 
(CHADWICK; COURTIVRON, 1995 p.19-20).

As artistas Lily Briscoe, Woolf e Va-
nessa Bell, tinham suas ambições na 
pintura, gostariam de se sobressair, 
ter sua imagem descolada de gênero, 
“[...] não ser delimitada pela feminili-
dade como uma ‘artista mulher’, mas 
se introduzir na atividade pictórica 
com o vigor e a seriedade de qualquer 
um de seus pares” (CHADWICK; COURTI-

VRON, 1995 p.65). A sociedade impunha 
uma hierarquia, onde o “natural” era 
o homem prevalecer o gênio, já as mu-
lheres pintavam para passar o tempo, 
“quando estavam entediadas, como no 
caso de Frida Kahlo” (CHADWICK; COUR-

TIVRON, 1995 p.12). Além de tudo, elas 
tinham o tempo como inimigo, seu 
“zênite social” deveria ser atingido en-
quanto durasse sua beleza e juventude, 
já os homens pareciam mais atraentes 
ao passar dos anos.

Considerações finais

No livro Th e Obstacle Race (1980), Ger-
maine Greer (1939), escritora e acadê-
mica, (uma das mulheres mais impor-
tantes para o feminismo do século XX) 
aponta um obstáculo da mulher artista: 
o amor. “O amor, para as mulheres, sig-
nifi ca traição e dependência; seu talen-
to é comprimindo e sua reputação limi-
tada, ambos por seu envolvimento nas 
artes decorativas e sua aceitação volun-
tária de papéis secundários”. (CHADWI-

CK; COURTIVRON, 1995, p.58). As artistas, 
escritoras e arquitetas, se tornariam o 
que foram sem a ajuda de seus compa-
nheiros? Creio que é impossível saber. 
Nas parcerias ambos se ajudaram, inde-
pende do tempo que durou cada rela-
ção. O companheirismo proporcionou 
e também impediu o desenvolvimento 
de muitas vocações artísticas.

Há algumas formas pelas quais são 
denominadas as parceiras de um re-
lacionamento entre casais heterosse-
xuais: esposa, mulher, senhora, com-
panheira, patroa, consorte, cônjuge, 
entre outros. Observa-se que a pala-
vra “marido” não possui seu análogo 
“marida”, “mulher” não possui o seu 
correspondente “homem” no que diz 
respeito ao trato social. E o que dizer 
de um homem que chama sua mulher 
de “patroa”? Imagina-se uma mulher 
chamando seu marido de “patrão? 
Cônjuge e consorte são simétricos, 
podem ser usados pelos dois gêneros. 
Contudo, a etimologia da palavra 
cônjuge que vem do latim, sugere um 
vínculo rígido tal qual a canga que une 
dois bois. Por sua vez os consortes são 
indivíduos que tem o mesmo destino. 
O consorte é defi nido como compa-
nheiro, sócio, parceiro da mesma “sor-
te”. Mas será mesmo?

Analisar as parcerias entre casais vincu-
lados sexualmente e profi ssionalmente 
foi tema de um livro publicado em 
Londres em 1993: Signifi cant Others 
– Creativity and Intimate Partnership. 
Na obra, são apresentadas parcerias 
de casais de artistas e escritores sob 
argumento de que em nossa cultura 
ocidental a concepção criativa ocorre 
de forma solitária, e que no caso das 
associações colaborativas confi gura-
-se sempre um sujeito como o “gênio 
criador” e sua dupla apenas como “o 
outro”. Nessas conformações, o papel 
do mito criador é notadamente, em 
sua maior parte, exercido pelo homem 
(CHADWICK, CORURTIVRON; 1993).

Sabe-se que muitas arquitetas ou for-
maram parcerias com sócios ou casa-
ram-se com arquitetos. Muitas foram 
relegadas a meras assistentes cujo re-
conhecimento nessas trajetórias co-

laborativas foi ocultado pela história 
da arquitetura. Se por um lado essas 
parcerias garantiam o acesso e a per-
manência no mercado de trabalho nos 
momentos de ausência necessária por 
assuntos relacionados à família, por ou-
tro lado, essa descontinuidade fez com 
que elas quase sempre fossem poupadas 
de serem protagonistas neste cenário. 
Estudos recentes ampliam a exploração 
do tema em nível internacional e cres-
centemente em nível nacional.

O presente trabalho pretende apre-
sentar três parcerias entre casais de ar-
quitetos, considerando as questões de 
gênero envolvidas nessas associações. 
Sabendo-se que tais arquitetas foram 
casadas com arquitetos membros do 
star system da arquitetura moderna 
pernambucana, buscaremos analisar 
suas carreiras, em especial o grau de re-
conhecimento dado às suas trajetórias. 
O critério para defi nição dos casos a 
serem estudados partiu da identifi ca-
ção dos principais nomes da Escola 
de Recife|1|, buscando encontrar quais 
deles teriam como parceiras suas pró-
prias mulheres.

Desta forma, chegou-se aos nomes das 
arquitetas: Myriam Pessoa de Melo 
(1941), Janete Costa (1932 - 2008) 
e Clementina Duarte (1941), com a 
particularidade de que cada uma delas 
desenvolveu sua carreira em um cam-
po específi co de atuação: projetista 
de arquitetura, arquiteta de interiores 
e designer de joias|2|.Os casos se des-
tacam por serem casamentos entre 
arquitetos nos quais a atitude profi s-
sional de cada um deles implicou di-
retamente no sucesso ou invisibilidade 
delas. Ou, quem sabe, a atitude delas 
implicou no seu próprio sucesso ou 
invisibilidade. Desta forma, o objeti-
vo dessa comunicação é, além de jo-

gar luz nas questões de gênero neste 
campo do conhecimento, investigar 
de que forma a união delas com seus 
maridos arquitetos infl uenciou, ou até 
mesmo direcionou, suas trajetórias.

O caso das arquitetas selecionadas para 
o estudo é emblemático, pois são três 
exemplos de sucesso profi ssional, toda-
via com diferentes graus de reconheci-
mento. Duas delas tiveram reconhe-
cimento nacional e internacional, no 
entanto, aquela que fi cou mais próxi-
ma ao seu marido no fazer arquitetôni-
co, foi a que menos destaque recebeu.

Sabe-se que em arquitetura foi esta-
belecido como papel preponderante-
mente masculino o de projetar as edi-
fi cações e o feminino o de decorar seus 
ambientes internos (SPARKE,2008). É 
nesta dicotomia que reside o cerne das 
questões de gênero em arquitetura, e 
partir desta que remonta-se a refl exão 
crítica com base na dualidade entre a 
esfera pública e a esfera privada.

Este artigo tem como objetivo específi co 
contribuir com a escrita do capítulo re-
ferente à história das arquitetas moder-
nas pernambucanas, visando colaborar 
com pesquisas nas quais se busca uma 
revisão historiográfi ca da arquitetura 
que tem sido contada em grande parte 
com base no protagonismo masculino.

O recorte espaço-temporal é a Facul-
dade de Arquitetura do Recife dos 
anos 1950 e 1960, época da formação, 
início de carreira e casamento das ar-
quitetas em estudo.

O privilégio de poder entrevistar pes-
soalmente duas das arquitetas em es-
tudo, Myriam e Clementina, torna a 
comunicação um documento vivo, 
no qual a história que não foi escrita 
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mulheres, a começar pelo número de 
alunas, sendo reafi rmado pelo número 
de docentes.

Não tão silenciosamente, segundo 
depoimentos recorrentes das arquite-
tas entrevistadas|4|, o professor Del-
fi m Amorim abertamente contrário 
à presença de mulheres no curso de 
arquitetura afi rmava que: “as moças só 
procuram o curso de arquitetura para 
arranjar casamento” dada a predomi-
nância masculina, ou ainda, “mulher 
para conseguir fazer arquitetura tem 
que ter bigode”|5|. As disciplinas de 
projeto eram ministradas pelos “gênios 
criadores”, todos homens, conforme 
Amorim ministrasse as disciplinas de-
nominadas “Pequenas Composições” e 
“Grandes Composições”, consideradas 
como a parte mais preciosa da forma-
ção para o fazer arquitetônico, pode-
mos supor que o sucesso dessas alunas 
como projetistas poderia estar de al-
guma forma comprometido. Algumas 
entrevistadas supõem que muitas estu-
dantes tiveram suas escolhas direciona-
das para o paisagismo ou desenho de 
interiores, áreas de atuação na qual a 
presença feminina era preponderante.

CONSORTES

A esposa de Vital Pessoa de Melo
Arquiteta projetista
Carreiras concorrentes

O arquiteto pernambucano Vital Pes-
soa de Melo (1936 - 2010) é um dos 
membros do star system da arquite-
tura moderna de Pernambuco. Vital 
conheceu Myriam ainda no cursinho 
preparatório para o vestibular em 
1956. Aprovados em 1957, estudaram 
juntos, sendo Myriam a única mulher 
na turma de estudantes. Formaram-se 

em 1961, casaram-se em 1963, quando 
Myriam adotou o sobrenome do mari-
do e sócio com quem sempre trabalhou.

Na metodologia de trabalho do escri-
tório de ambos, cabia a Vital condu-
zir as ideias iniciais da concepção do 
projeto arquitetônico. Esta etapa pro-
jetual defi ne o partido arquitetônico e 
todas as etapas subsequentes se vincu-
lam a esta. Pode-se dizer que é nessa 
etapa que o papel de “gênio criador” 
se constitui. Myriam acabou se espe-
cializando na etapa dos detalhes cons-
trutivos dos projetos. Com seus papéis 
defi nidos, trabalharam em harmonia 
durante 50 anos, até o falecimento de 
Vital em 2010. O fato de ambos atu-
arem diretamente no projeto arquite-
tônico, embora desenvolvendo etapas 
diversas, nos levou à classifi cação de 
“carreiras concorrentes”|6|. No entan-
to, Myriam não teve seu nome tão 
reconhecido socialmente quanto o do 
marido, apesar de ter, sem dúvida al-
guma, seu trabalho e mérito profi ssio-
nal reconhecidos pela equipe e pelos 
clientes do escritório. Fato que chama 
atenção, confi gura um lapso, indican-
do uma “violência simbólica”, sem a 
intenção de diminuir a importância 
da arquiteta, no entanto, contribuiu 
para a distinção de Vital em relação a 
Myriam, cujo nome nunca atingiu a 
mesma notoriedade do nome do ma-
rido. Esse fato se confi rma na citação:

. . .como colaboradores e sócios,

Vital teve a mulher, Myriam

Cordeiro Pessoa de Melo, e os filhos 

Flavia Pessoa de Melo e Ricardo 

Pessoa de Melo. Em virtude desta 

sociedade o escritório passou a se 

chamar VRF Arquitetos no ano de 2003.

(REYNALDO, 2013)

Apesar de Myriam ser sócia do escri-
tório desde a sua fundação, o VRF ti-
nha apenas as inicias de Vital, Ricardo 
e Flavia. Tal situação perdurou até a 
morte de Vital em 2010, quando foi 
necessário alterar o estatuto do escri-
tório. Os fi lhos aproveitaram a opor-
tunidade para se redimir da falta co-
metida e acrescentaram o M no nome 
do escritório. Signifi cativo simbolica-
mente, o nome de Myriam só aparece 
com a morte do marido.

A esposa de Acácio Borsoi 
arquiteta de interiores
Carreiras complementares

Carioca, radicado em Pernambuco 
desde 1951, Borsoi (1924 - 2009) fi -
gura entre os expoentes máximos da 
Arquitetura Moderna Pernambucana 
(NASLAVSKY, 2012). Borsoi foi professor 
de Janete Costa na Faculdade de Ar-
quitetura do Recife no início dos seus 
estudos em 1951. Logo nos primeiros 
anos da graduação, ela transferiu seu 
curso para a Faculdade Nacional de 
Arquitetura da Universidade do Brasil, 
atual UFRJ, onde se formou em 1961.

Janete inicia ofi cialmente sua atuação 
profi ssional nos anos 1960 associada 
ao seu primeiro marido, também ar-
quiteto, Maurício Santos. No entanto, 
sua carreira ganha relevância nos anos 
1970, data que coincide com seu ca-
samento com Borsoi. A arquiteta con-
sagra-se profi ssionalmente com suas 
ambientações e ganha notoriedade na-
cional ao projetar, principalmente, am-
bientes internos de residências idealiza-
das por Borsoi. A análise desta parceria 
nos levou à classifi cação de que suas 
carreiras foram “complementares”.|7|

Janete e Borsoi dividiam o espaço físi-
co do escritório de arquitetura, e mui-
tos projetos eram concebidos em du-
pla, pois muitas vezes Janete solicitava 
que o projeto de arquitetura dispusesse 
de determinados espaços, antecipando 
as peças decorativas que indicaria para 
o cliente. A autonomia profi ssional de 
Janete era verifi cada através do fato de 
que ela não incorporou o sobrenome 
do marido ao seu, apesar de exercer 
conforme o padrão o papel feminino 
de arquiteta de interiores. Todavia, ve-
rifi ca-se que todo material gráfi co do 
escritório denominado Borsoi Arqui-
tetura Ltda. nunca incorporou o nome 
de Janete na sua logomarca constante 
nos carimbos das pranchas de desenho 
e placas de obras. Segundo depoimen-
tos dados pelos seus fi lhos, também 
arquitetos, ela não dava importância 
para isso, pois estava muito ocupada 
com “questões maiores”, assim, sempre 
que precisava de algum material gráfi -
co usava a identidade visual do Borsoi 
Arquitetura Ltda.

Evidencia-se dessa forma de que ao se 
desdobrar em muitas atividades pro-
fi ssionais e domésticas, as arquitetas 
não tem tempo para “perder” com 
questões como estas, pois são tratadas 
por elas próprias como ”questões me-
nores”, sem importância, confi guran-
do mais um fator que contribui para 
a ampliar a invisibilidade feminina em 
muitos casos.

A esposa de Armando de Holanda
Designer de joias
Carreiras Paralelas

O pernambucano Armando de Ho-
landa (1940 - 1979), importante re-
presentante do modernismo, foi um 
dos primeiros arquitetos brasileiros|8| 
relacionar arquitetura aos trópicos.

Conheceu a arquiteta Clementina Du-
arte ainda na Faculdade de Arquitetura 
do Recife, no início anos 1960. No fi -
nal da mesma década casam-se e se ins-
talam no Recife, onde abrem em socie-
dade escritório de arquitetura e o atelier 
de design de joias de Clementina.

Segundo a própria arquiteta, ela passou 
alguns anos desenvolvendo ambas as 
funções, de arquiteta e designer, para-
lelamente. Seus projetos de arquitetura 
foram em grande parte desenvolvidos 
em parceria com o marido arquiteto.

Em 1971, Clementina é contempla-
da com o prêmio na XI Bienal de São 
Paulo pelo Melhor Desenho de Joias 
tendo sido a primeira (o) pernambu-
cana (o) premiada (o) na Bienal. A de-
signer relata que esse prêmio acabou 
por consagrar seu trabalho de design 
como obra de arte. Este fato determi-
nante na opção de se dedicar exclusi-
vamente a carreira de designer, pois 
a partir deste evento a demanda pelo 
seu desenho de joias foi ampliada de 
tal maneira que impossibilitou sua de-
dicação às duas carreiras.

Clementina dizia já existir no Brasil 
uma arquitetura, pintura, escultura, 
desenho de mobiliário, de moda com 
personalidade brasileira, no entanto 
percebeu que não havia uma joia bra-
sileira, pois o que se fazia aqui naque-
la época era bastante semelhante aos 
padrões estrangeiros. As joias e obje-
tos de arte, criados por Clementina, 
surgiram carregados de brasilidade. 
Inspirados no barroco brasileiro, na 
arquitetura moderna, em especial 
na arquitetura de Oscar Niemeyer e 
na exuberância da fl ora brasileira. Se 
preocupou em tratar a joia como um 
documento, se comprometendo assim 
a fazer uma documentação da natureza 

inicia agora seu processo de registro. 
A comunicação será apresentada em três 
subseções dentro da seção “consorte”, 
cada uma dedicada a uma das arquitetas.

Não se pretende uma abordagem con-
clusiva, e sim exploratória, na qual 
se apresenta o início de um trabalho 
investigativo em forma de questio-
namentos preliminares que balizarão 
o curso dos estudos que estão sendo 
desenvolvidos com pesquisa de douto-
rado nos próximos quatro anos.

FACULDADE DE ARQUITETURA
DO RECIFE

Apesar de o curso de Arquitetura desde 
o seu início admitir o acesso de mulhe-
res, visto que é originário da Escola de 
Belas Artes de Pernambuco (1932), a 
sociedade não incentivava. Recomen-
dava-se que elas procurassem cursos 
como Magistério ou Enfermagem. Se-
gundo Myriam Pessoa de Melo, a reco-
mendação dominante era para que elas 
buscassem mesmo um bom casamento.

Para Clementina Duarte, o apoio da 
família era fundamental para ultrapas-
sar as primeiras barreiras sociais a serem 
enfrentadas pelas moças que queriam 
estudar, especialmente arquitetura que 
nos anos 1950 e 1960 era predominan-
temente um curso masculino.

Janete Costa passou pouco tempo na 
Faculdade do Recife, pois logo pediu 
transferência para o Rio de Janeiro. Na 
sua biografi a|3| há relatos de que na sua 
turma só havia duas estudantes, confi r-
mando assim a prevalência do gênero 
masculino no universo da faculdade.

O ambiente da faculdade silencio-
samente diferenciava a presença das 

Clementina Duarte | Fonte: Belza Cultura Mix Surge Talente | Fonte: clementinaduarte.com.br Joias Clementina Duarte | Fonte: Ana Karinasad Myriam de Melo com Elisio Moura e Vital Pessoa de Melo | Foto de Zilton Antunes
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E1027. Um dos exemplos mais im-
portantes de arquitetura doméstica do 
século XX e a primeira obra arquitetô-
nica projetada pela designer irlandesa 
Kathleen Eileen Moray Gray. Uma 
mulher notoriamente feminista e que 
será redescoberta nesse texto não ape-
nas porque foi desmerecida ao longo 
de sua produção artística, mas pela sua 
atitude enfática de desafi ar os ideais do 
modernismo, tornando Gray uma for-
te representante do período.

A residência, construída entre 1926 e 
1929, era a casa de férias na cidade de 
Roquebrune-Cap-Martin, na França, 
para Gray e seu parceiro, Jean Bado-
vici. Um projeto minuciosamente ela-
borado pela artista, desde seu nome 
à sua construção - E para Eileen, 10 
para J (a décima letra do alfabeto), 2 
para B e 7 para G - e que ainda no 
século XXI tem esquecida sua autoria.

Eileen Gray foi mais uma das mulhe-
res que tiveram sua produção e até sua 
identidade invisibilizadas ao longo da 
história devido à enraizada misoginia 
na arquitetura. Hoje, seu trabalho 
como arquiteta e designer se desta-
ca na arquitetura do século XX, mas 
durante anos ele foi vítima do legado 
confl itante dos seus contemporâneos 
masculinos. A E1027 é frequentemen-
te lembrada devido à marca deixada 
pelo arquiteto Le Corbusier, se não 
confundido como autor do projeto, 
mas na realidade autor apenas dos 
murais feitos em diversas paredes da 
casa, que ele nomeava de Sous les Pilo-
tis ou Grafi tte à Cap Martin, realizados 
no período em que residiu nela como 
hóspede – sem a permissão de Eileen, 
que tinha se mudado da casa em 1934.

Gray dizia que “uma casa não é uma 
máquina para se morar, ela é a con-
cha do homem, sua extensão, sua li-

bertação e sua emanação espiritual”|1|. 
Assim, sua casa de férias agia como 
uma metáfora de sua própria vida, a 
mobília e a arquitetura tinham múl-
tiplas possibilidades e a realização do 
espaço dependia do desejo do indiví-
duo. Havia diversas áreas escondidas 
para armazenamento - ou segredos. 
Os cômodos podiam ser organizados 
por partições ou coberturas móveis e 
mesas que se desdobravam da parede 
ou que emergiam de armários. Tudo 
remetia à arquitetura dos barcos. Essas 
camadas de interiores dentro de inte-
riores falavam muito a respeito do há-
bito de Gray de guardar sua possessão 
mais preciosa: sua vida interior.

Um dos triunfos de Gray foi perceber 
a importância do ‘lugar’ e do ‘perso-
nagem’ em um período em que suas 
contrapartes masculinas ignoravam 
tais aspectos. Eileen conseguiu criar 
um equilíbrio ao seguir o design mo-
dernista criando um senso de lar que 
permitia aos ocupantes serem agentes 
ativos dos espaços. Gray dizia que sua 
casa era como um organismo vivo, 
não apenas uma estrutura imposta ao 
morador, ela era moldada, adaptada e 
defi nida pelas atividades daqueles que 
a ocupavam e pelo seu sistema de es-
colhas em relação à privacidade, fl uxo 
e interação com a paisagem.

Para o projeto, Gray criou um dia-
grama de movimentos que previa os 
caminhos dos habitantes, dos con-
vidados e dos empregados - mas que 
não detalhava os fl uxos do pavimento 
inferior. Eileen também imaginou as 
futuras áreas de encontro e as áreas de 
permanência para realização de deter-
minadas atividades. A cena doméstica 
de usos do espaço foi transformada 
pela artista em linhas sobre o dese-
nho, mostrando a operação que os 
movimentos descreviam, como no Th e 

brasileira e da arquitetura, pois enxer-
gava o risco de desaparecerem, todavia, 
o registro que a joia carrega seria eterno.

Clementina e Armando foram casados 
durante doze anos, no entanto a par-
ceria no escritório de arquitetura du-
rou apenas quatro anos. Clementina 
em tempo algum se dedicou exclusi-
vamente a arquitetura, tampouco ado-
tou o sobrenome do marido, o que era 
comum na época, confi gurando assim 
um dado afi rmativo de sua autonomia. 
Estes fatos nos levaram a classifi cação 
de sua parceria como “paralela”.|9|

CONCLUSÃO

Sendo a arquitetura considerada por 
muitos um campo da arte, seria de 
se esperar uma maior projeção de 
mulheres nesse cenário, visto que, es-
pecialmente no Brasil, a arte não era 
respeitada como uma atividade séria, 
aprendemos desde cedo que arte é coi-
sa de mulher. (CHIARELLI, 2015)

Tendemos a confi rmar essa construção 
cultural quando analisamos as trajetó-
rias bem-sucedidas das artistas brasi-
leiras e, por conseguinte das arquitetas 
enquanto projetistas de interiores, pai-
sagistas, designers de mobiliário e ob-
jetos, ou seja, exercendo a parte mais 
artística, dita feminina, da arquitetura, 
nos induzindo a pensar que sim, é coi-
sa de mulher. Por outro lado, a parte 
mais construtiva, sólida, viril e, por 
inferência, mais séria, só podia estar 
atrelada ao fazer masculino.

As trajetórias de Janete e Clementina 
que se projetaram nacional e interna-
cionalmente como arquiteta de inte-
riores e designer de joias, confi rmam 
tal construção, visto que atuaram no 
campo dito “feminino” da arquitetura.

Desta feita, os casamentos de Janete 
com Borsoi e Clementina com Ar-
mando podem ser acatados de forma 
positiva socialmente e por seus pares 
no campo da arquitetura e design, 
visto que todos tiveram carreiras pro-
eminentes, dado que suas atuações 
não competiam entre si. No entanto, 
a trajetória invisível em termos de 
reconhecimento e projeção amplia-
da de Myriam sugere a confi rmação 
da hipótese de que dividir a atuação 
no fazer arquitetônico entre casais de 
arquitetos deixará sempre um deles à 
sombra. E, neste caso, a historiografi a 
confi rma : a predominância da invisi-
bilidade é sempre feminina.

As construções culturais somadas às 
constituições psicológicas de cada um 
dos sujeitos em estudo, além de outros 
fatores que dizem respeito aos condi-
cionantes familiares e oportunidades 
de vida que cada arquiteta experimen-
tou, perfi lam como dados a serem ex-
plorados para chegar a um caminho 
que nos aproxime das respostas às per-
guntas lançadas nesta comunicação.

Ao apresentar os cônjuges de represen-
tantes do star system da arquitetura 
moderna pernambucana buscou-se re-
fl etir sobre casos de notoriedade e ca-
sos de invisibilidade nas suas parcerias, 
abrindo espaço para que novos nomes 
sejam agregados.

1| O termo “Escola de Recife” relaciona-
se com a expressão arquitetura regional. 

Escola supostamente identifi cada pela 
forma singular da produção de arquitetura 

moderna no Recife, tida como e original 
(NASLAVSKY, 2012).

2| O trabalho peca por não ter ainda 
descoberto uma representante do 

paisagismo e do urbanismo.

3| A biografi a de Janete Costa intitulada 
“Uma vida” foi escrita por seu irmão 

Geraldo Ferreira da Costa, publicada em 
2015.

4| Arquitetas contemporâneas que também 
foram entrevistadas, além de Myriam e 

Clementina, mas não estão no foco desta 
comunicação: Prof. Sônia Marques, Prof. Ana 

Rita de Sá Carneiro,Risale Neves, Nehilde 
Trajano e Vera Pires.

5| Referência ao termo “tem que ser macho 
para...” expressão comum no Nordeste que 
se refere a ter pulso, ter coragem, ter força 

e garra. E também ao pincel utilizado para 
remover resíduos das pranchas de desenho 

de arquitetura.

6| Concorrentes em referência à 
geometria euclidiana, a qual classifi ca 

como concorrentes as retas de um 
plano que têm um único ponto comum 

e consequentemente direções diferentes. 
Paralelamente o termo remete a ideia de 

competição, na qual apenas um é vencedor.

7| No sentido de acréscimo; de adição ao 
elemento o que lhe falta, sem que haja perda 

para qualquer das partes.

8| Em 1934 no Recife o arquiteto mineiro 
Luiz Nunes projetava edifícios com paredes 

inteiras de elementos vazados os “cobogós”.

9| Em referência às retas que, estando num 
mesmo plano, não se cortam, conservando 

sempre a mesma distância entre elas.

Ilustrações por
Arielle Cristina Martins dos Reis

Interferencia no trabalho do artesão | Fonte: Inventario Janete Costa Janete Costa | Fonte: divulgação Casa Claudia Restauro Teatro Arthur Azevedo | Foto de Fernando 
Diniz. Fonte: Janete Costa Inventário 
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Triadic Ballet, de forma que pareces-
se que o habitante nunca entrasse de 
fato em um cômodo, mas se movesse 
através ele. Gray afi rmava que “a plan-
ta interior não deveria ser o resultado 
acidental da fachada, ela deveria levar 
a uma vida completa, harmônica e ló-
gica. Ao contrário de ser subordinada 
ao exterior, ela deveria controlá-lo.”|2|

Infl uenciada pelo movimento moder-
nista, Gray trabalhou o conceito de 
‘espaço infi nito’ para criar uma forma 
que serviria como a continuação do 
mar À construção: uma casa que seguia 
as linhas naturais da paisagem e, por-
tanto, se adequava com leveza ao ter-
reno, através de um minucioso estudo 
das correntes de vento e da incidência 
de luz solar nos Alpes-Marítimos. O 
sol da manhã iluminava o quarto prin-
cipal para que os residentes acordassem 
com a luz da manhã; o sol do meio dia 
iluminava a área de trabalho e o sol do 
fi m do dia iluminava a área de estar no 
horário de maior ocupação.

De acordo com Adam, biógrafo e 
amigo de Eileen, o interior e exterior 
eram um único elemento e juntos eles 
transmitiam a sensação de amplitude 
ao indivíduo. Assim, a transição dos 
residentes do exterior para interior 
era, intencionalmente, quase imper-
ceptível: é possível sair de qualquer 
cômodo diretamente para o exterior. 
As paredes não foram pensadas para 
serem elementos estruturais para sepa-
rar espaços, pois eles eram contínuos e 
conectados – quase fundidos - e as ja-
nelas foram desenhadas com abertura 
completa, eliminando qualquer bar-
reira para a visualização da paisagem.

A E1027 foi desenhada com espaços 
separados por paredes móveis ou até 
mesmo pela luz, abandonando a di-
visão estática entre áreas e permitindo 
locais mais fl exíveis e com múltiplas 
entradas e saídas, de forma a não des-
perdiçar nenhum cômodo. Eileen de-
senhou todos os cômodos e também 
o mobiliário sensivelmente detalhado, 
moderno e adequado à casa, ressaltan-
do que a técnica usada para construir 
a E1027 consistia em um casamento 
entre a tecnologia disponível na épo-
ca e os elementos feitos manualmente 
pela arquiteta.

Gray criticava a racionalização minu-
ciosa da máquina que rompia com o 
senso de humanidade. Incorporando 

suas ideias, ela foi capaz de traduzir a 
domesticidade ao utilizar como pontos 
de partida os cinco pontos da arquite-
tura propostos por Le Corbusier, pu-
blicados em 1927 na revista L’Architec-
ture Vivante – em que foi publicada a 
casa, em 1929. Revista que tinha como 
crítico e editor o arquiteto Badovici.

“Nós seremos mortos pela higiene!... 
Não. Eles estão intoxicados pela má-
quina. Mas há mais que a máquina. 
O mundo está cheio de referências, de 
simetrias... A excessiva intelectualidade 
deles quer suprimir todas as coisas que 
são maravilhosas na vida... O desejo 
pela precisão fez com que eles abando-
nassem a beleza das formas existentes; 
esferas, cilindros, as linhas ondulantes 
e em zigzag, linhas elipsoidais que são 
como linhas retas em movimento. A ar-
quitetura deles não tem alma.” |3|

Questionando os ideais de seus con-
temporâneos, o terraço jardim foi 
substituído por um terraço acessível 
vazio de vegetação; os pilotis foram 
usados para sustentar parte do volume 
total, de forma que a casa se estendesse 
pelo terreno íngreme e fosse possível 
usar os espaços entre eles para criar 
ambientes externos; algumas das jane-
las foram planejadas na vertical para 
se adequarem ao corpo humano, com 
cortinas removíveis e Gray criou não 
somente uma planta livre, mas um 
teto livre que forma uma planta contí-
nua em relação às partições interiores.

“Para eliminar associações de gênero en-
tre os espaços, Gray inverteu a posição 
relativa dos cômodos, posicionando uma 
alcova na sala de estar e seu próprio es-
paço de trabalho no quarto principal. 
Mais tarde ela equipou este espaço com 
uma mesa de desenho e um armário 
para armazenar suas artes, movendo o 
divã para a varanda conjunta.” |4|

O design de Gray dependia de expe-
riências sensuais, do movimento e da 
experimentação de seu signifi cado e 
apelo estético|5|. Gray usou muitos 
materiais para invocar as sensações dos 
habitantes e para sugerir camadas de 
contato com o corpo humano, como 
corrimãos de crômio e superfícies de 
metal brilhantes no banheiro princi-
pal para oferecer um arrefecimento 
para o clima mediterrâneo. Essa esco-
lha de material também evidência as 

sensações do erótico.  Gray afi rmava 
que a pobreza da arquitetura moderna 
provinha da sua atrofi a de sensualida-
de. Na sala, notava-se a parede com a 
frase ‘Invitation au voyage’ (‘Convite à 
viagem’, em tradução livre), com pala-
vras do poema de Baudelaire que leva 
o mesmo título: “it is there we must go 
to breathe, to dream, and to prolong the 
hours in an infi nity of sensations” (“é 
para lá que nós devemos ir para res-
pirar, para sonhar e para prolongar as 
horas num infi nito de sensações.” - 
tradução livre), um poema escrito para 
as lésbicas, como uma metáfora da ilha 
grega de Lesbos.

Gray foi capaz de se impor artisti-
camente, sexualmente e intelectual-
mente, afi rmando suas ideias durante 
o período modernista, notoriamente 
masculino. Ela conseguiu afi rmar sua 
posição contrária à simplifi cação do 
programa moderno, questionando 
suas contrapartes que pensavam, fre-
quentemente, espaços hostis ao enten-
dimento de lar. Ela afi rmava que para 
os princípios modernistas era como se 
a casa fosse concebida para o prazer dos 
olhos mais do que para o bem estar de 
seus habitantes|6|. A E1027 é um híbri-
do entre os princípios do modernismo 
e as concepções de Eileen sobre o cor-
po humano, fato que se deve a prin-
cipal diferença entre Gray e a maioria 
dos designers modernistas: seu gênero.

Eileen, uma representação da mu-
lher moderna, incorporou o espírito 
da época e merece grande reconheci-
mento ao atuar em um meio onde as 
mulheres não eram encorajadas a par-
ticipar do ‘modo de fazer’ moderno. 
Uma mulher, ao mesmo tempo, como 
ressalta Heynen, “objeto e zeladora da 
modernidade”. Embora a domestici-
dade e a modernidade tenham sido 
tradicionalmente opostas, foram, nes-
se caso, também cúmplices.

A casa teve sua autoria duvidada di-
versas vezes, não como sendo de Gray, 
mas de Badovici ou Le Corbusier. 
Evidentemente, Jean exerceu grande 
infl uência sobre o gosto de Eileen pela 
arquitetura e pelo modernismo no que 
parece uma relação na qual ele a enxer-
gava como uma mulher talentosa e ca-
paz de colocar em prática suas próprias 
ideias. Ao contrário, Le Corbusier - 
através de sua estranha mescla de ad-
miração, desprezo e sexismo - ocupou, 
manipulou e desconfi gurou a Maison 

en Bord de mer, invisibilizando a pro-
dução de Eileen ao colonizar a casa, 
um território que não o pertencia.

Em 1938, Le Corbusier escreveu uma 
carta à Eileen, onde reconhece sua au-
toria no projeto e expressa o quanto 
gosta dele e, contraditoriamente, no 
mesmo ano pintou seus oito murais 
nas paredes brancas da casa. “I am so 
happy to tell you how much those few 
days spent in your house have made me 
appreciate the rare spirit wich has dic-
tated all the dispositions.”|7| (“Eu estou 
tão feliz em te dizer o quanto esses dias 
gastos na sua casa me fi zeram apreciar 
o raro espírito que ditou todas as dis-
posições.” – tradução livre). Este foi 
um ato de vandalismo de um colega 
arquiteto e após esse período Eileen 
foi atingida por uma forte depressão 
e não retornou mais a casa - inclusive 
sua relação com Badovici se quebrou, 
uma vez que esse aprovou e estimulou 
as pinturas bem como o ensaio foto-
gráfi co nu do arquiteto na casa. O ato 
mais marcante, e tão pouco denun-
ciado, foi a pintura de Le Corbusier 
sobre o fresco original que a própria 
Eileen havia pintado na entrada de sua 
residência. Em 1956, Badovici faleceu 
sem deixar um testamento, e a casa 
construída e fi nanciada por Eileen es-
tava no nome dele.

Em 1948, os murais de Le Corbusier 
foram publicados na revista Interiors 
sem uma menção ao nome de Eileen. 
Durante anos a crítica atribuiu a auto-
ria exclusivamente à Badovici, embora 
na primeira publicação dele em L’Archi-
tecture Vivante, em 1929, tenha sido re-
latada uma coautoria. Ainda em 1981, 
na revista Casa Vogue, o nome de Eile-
en estava acompanhado do de Le Cor-
busier que ganhou autoria inclusive 
sobre alguns dos mobiliários cuidado-
samente desenhados pela artista.

A ocupação de Le Corbusier não foi 
somente pictórica, o que o conectou 
fatalmente a E1027. Seu primeiro pla-
no para uma intervenção arquitetôni-
ca data de 1949, ao fazer croquis para 
Robert Rebutato com propostas para 
colonizar as imediações da E1027 com 
grupos modulares. Le Corbusier cons-
truiu sua cabana – que Colomina des-
creve como não mais que apenas uma 
plataforma de observação - em 1952, 
acima da E1027 e apenas a 20 metros 
de distância. Pouco antes de Badovici 
morrer, ele projetou também um hos-

tel no terreno íngreme acima da casa e 
com vista direcionada a ela. A E1027 
era o refúgio e o esconderijo de Gray, 
invisível aos arredores, e tal intervenção 
destruiu seu isolamento visual, minu-
ciosamente escolhido, ao operar junto 
com sua cabana e seu atelier para situar 
a E1027 em um ‘frame’ Corbusiano.

Como lembra Peter Adam, a Cabanon 
de Le Corbusier foi carinhosamente 
mantida como um pequeno museu, 
cuidada pela comunidade de Roque-
brune e visitada por estudantes e admi-
radores do glorioso momento da arqui-
tetura moderna. Entretanto, à apenas 
alguns metros de distância, um dos 
mais puros exemplos do mesmo perí-
odo foi vagarosamente morrendo. Uma 
casa em que os limites da arquitetura, 
do interior e do mobiliário se diluem 
e continuam perfeitamente integrados 
aos preceitos do movimento moderno.

Na época, Corbusier já era um arqui-
teto mundialmente reconhecido, por-
tanto, sua atividade como pintor não 
passou despercebida: seus murais ga-
nharam um valor cada vez mais signi-
fi cativo ao longo do tempo ainda que, 
de um ponto de vista exclusivamente 
estético, a geometria e o tratamento 
cromático dos murais em nada se rela-
cionassem com a pureza e a simplicida-
de da E2017. Le Corbusier afi rmava re-
petidamente que o objetivo dos murais 
na arquitetura era destruir a parede. “O 
mural para Le Corbusier é uma arma 
contra a arquitetura, uma bomba.”|8|

Em 1956, a casa foi vendida para a 
arquiteta suíça Marie Louise Schel-
bert, após ter sido alvo de grande vio-
lência no período da Segunda Guerra 
Mundial. Uma parcela da E1027 foi 
recentemente restaurada, mas não ao 
seu estado original, pois cinco dos oito 
murais de Le Corbusier, com tema do 
nu feminino, foram mantidos. Entre-
tanto, lamentavelmente, é provável 
que esses painéis que descaracterizam 
o conjunto da obra de Eileen tenham 
contribuído para a iniciativa de con-
servação.  A ocupação corbusiana con-
tinua. Talvez algum dia seja possível 
preservar a memória original da Mai-
son en bord de mer liberada da carga 
fi gurativa da presença de seus contem-
porâneos masculinos.
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1| Tradução da autora para “a house is not 
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(Constant, 2000, pg. 117).
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quando tiveram aula com o professor 
da Bauhaus Maximiliam Debus|3|.

Em 1980, iniciou uma especialização 
em Paisagismo na Faculdade de Arqui-
tetura e Urbanismo da Universidade 
de São Paulo. Após o falecimento de 
seu marido, por volta do mesmo ano, 
muda-se para Brasília, onde se espe-
cializa em Arquitetura de Sistemas de 
Saúde em 1981 e, em 1987, realiza o 
mestrado em Planejamento Urbano 
também pelo Instituto de Arquitetura 
e Urbanismo da Universidade de Brasí-
lia, lecionando na mesma universidade 
por cerca de dez anos (1982 – 1991).

Junto com um arquiteto parceiro, Eu-
rico Salviati, desenvolveu projetos des-
tacados como o Centro de Vivência da 
UnB. O edital lançado almejava uma 
competição projetual entre os acadê-
micos a ser escolhido pela comunida-
de. “Os Verdes”, como eram conheci-
dos, venceram o concurso que chegou 
a ser executado em 1993.

Retorna ao Ceará em 1997 com o 
objetivo de fundar seu escritório. No-
meado de Oicos|4|, tornou-se rapida-
mente conhecido principalmente por 
ser voltado para projetos paisagísticos, 
especialidade pouco trabalhada na 
época. A especifi cidade das atividades 
delimitadas aconteceu como forma de 
escapar da desleal concorrência entre 
escritórios de arquitetura.

Atualmente, ainda desenvolve inúme-
ros trabalhos, dentre os quais se des-
tacam: o Parque da Cidade em Sobral 
(2003); Faculdade Leão Sampaio|5| 
(Unileão) em Juazeiro do Norte (2006); 
o paisagismo do Calçadão da Praia de 
Iracema|6| em Fortaleza (2010); a urba-
nização e paisagismo do Campus das 

de família” deveriam estar de volta à 
casa antes do anoitecer.

Colocando, dessa forma, a fi gura mas-
culina sempre em vantagem em relação 
à feminina. Gáti (2016) cita em seu estu-
do exemplos de arquitetas que adota-
ram ou não o sobrenome do marido, o 
fato comum é que independente dessa 
decisão, todas tiveram suas realizações 
profi ssionais rebaixadas por pertence-
rem ao gênero feminino. No entanto, 
as que modifi caram seu nome de nas-
cença, tiveram sua identidade ainda 
mais ofuscada que o convencional.

Como colaboradores e sócios, Vital 
teve a mulher, Myriam Cordeiro Pes-
sôa de Melo, e os fi lhos Flávia Pessôa 
de Melo e Ricardo Pessôa de Melo. Em 
virtude dessa sociedade o escritório 
passou a se chamar VRF Arquitetos 
no ano de 2003.
(REYNALDO, 2013, p. 134 apud GÁTI, 2016, p.10)

Ao que parece, Myriam não chegou a 
contestar a falta de sua inicial no nome 
do escritório que tinha em parceria 
com seu marido e fi lhos. No entanto, 
para muitas esposas tal descrédito tor-
na-se intragável depois de certo tempo. 
Nícia relata que em diversos momentos 
seus projetos foram citados e agracia-
dos como sendo de seu marido, inicial-
mente tal dúvida lhe trazia um imenso 
orgulho por perceber todo seu talento 
na comparação com os trabalhos de 
seu tão admirado esposo, mas com um 
tempo, passou a gerar certo incomodo 
pela falta de reconhecimento e percep-
ção de seu esmero e potencialidades|2|.

Durante o ano de 1967, Nícia jun-
tamente com o marido, realizou um 
estágio de aperfeiçoamento na Uni-
versidade de Stuttgart, Alemanha, 

Auroras da Universidade da Integração 
Internacional da Lusofonia Afro-Bra-
sileira – Unilab em Redenção (2012); 
Jardins do Anexo II da Assembleia Le-
gislativa do Ceará em Fortaleza (2013). 
Além de empregar parte de seu tempo 
às suas expressões artísticas.

Assim como várias outras arquitetas, 
Nícia também enfrentou situações que 
seus colegas homens nunca vivencia-
ram, tornando ainda mais difícil a ta-
refa diária de se posicionar como pro-
fi ssional. Em reuniões de apresentação 
de projeto, por exemplo, o cliente 
nunca se referia a ela, sempre se dire-
cionando aos homens que ali estives-
sem presentes. Situação semelhante à 
vivida por Denise Scott Brown, relata-
do em manifesto escrito em 1975, mas 
publicado apenas em 2000:

Essas experiências me confundiram, 
me fi zeram lutar, duvidar, e gastar 
muita energia. [ouvi absurdos como:] 
“Eu fi caria satisfeita se meu trabalho 
fosse atribuído ao meu marido”. [...] 
“Por que você se preocupa com essas 
coisas [reconhecimento], nós sabemos 
que você é boa. Você conhece o seu ver-
dadeiro papel no escritório e no ensino. 
Isso não é sufi ciente?” Duvido que isso 
seja sufi ciente para meus colegas ar-
quitetos [homens].
(BROWN, 2000, p.239, tradução e edição nossa)

A escassez de documentação e debate 
teórico no que diz respeito às arqui-
tetas mulheres gera uma carência de 
referências femininas, além de con-
ceber uma imagem diminuída acerca 
de seus trabalhos, contribuindo com 
a perpetuação da disparidade entre os 
sexos na questão da igualdade de direi-
tos. Apesar de uma série de questões 
feministas já terem sido conquistadas 

o assunto ainda é polêmico e bastante 
mal interpretado, merecendo ser des-
mistifi cado, fazendo-se necessária uma 
defi nição mais consistente:

Seu signifi cado básico é desconhecido 
por muitos. Faz-se necessária a defi ni-
ção de feminismo: movimento que exi-
ge para as mulheres direitos iguais aos 
dos homens. Como todo movimento, 
tem suas particularidades e derivação 
segundo a tendência ideológica. O fe-
minismo não é uma luta exclusiva da 
mulher. Um grande mito causado pela 
distorção: Ser feminista não implica 
lutar contra o homem, implica em 
igualdade de oportunidades.
(ROSERVO, 2015, tradução nossa) 

Sendo assim, a personagem escolhida 
é mulher, arquiteta, esposa, mãe e tem 
sua trajetória profi ssional interrompi-
da, em diversos momentos, por ques-
tões pessoais que muitas vezes retiram 
do mercado de trabalho. Nessa ques-
tão, Lima (2011, p.11) nos alerta para a 

“síndrome da grande-mulher”, deline-
ada por fi guras excepcionais, heroínas 
que acabam ganhando tanta força por 
seu destaque na arquitetura que aca-
bam por encobrir as conquistas e o ta-
lento das personagens proeminentes. 

A historiadora Beatriz Colomina re-
força a situação quando diz que

“As mulheres são os fantasmas 

da arquitetura moderna, 

sempre presentes, cruciais, mas 

estranhamente invisíveis”

(2010, apud LANGE 2013).

Considerando que no Brasil, atual-
mente, as mulheres já são maioria no 
mercado, representando 61% do to-
tal de profi ssionais em atividade|7|, o 
trabalho levanta um questionamento 
que se faz necessário: quantas “Nícias” 
existem na arquitetura cearense, na-
cional ou até internacional?
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Por Maria Cau Levy

Varvara Stepanova (1894-1958) foi 
uma grande artista e pensadora cons-
trutivista soviética. Mais conhecida 
como designer, compôs a cadeira de 
professora de design têxtil nas ofi cinas 
regulares da escola russa Vkhutemas, 
em Moscou. Artista em sua completu-
de e interdisciplinaridade também foi 
pintora, fotógrafa, tipógrafa, ilustra-
dora, cenógrafa e estilista. Foi uma das 
principais fi guras do movimento artís-
tico-político revolucionário russo, que 
repercutiu no caminho da arte, arqui-
tetura e design industrial do mundo.

Colaborou com conhecidos artistas 
do sexo masculino como El Lissitzky, 
Vladmir Mayakovsky e principalmen-
te Aleksandr Rodchenko, seu com-
panheiro. O fato de ser parceira do 
internacionalmente conhecido artista, 
fez com que sua história tenha sido 
achatada para esse cargo. Muito pouco 
se lê ou sabe sobre ela, sendo a maioria 
do material encontrado nas biografi as 
do próprio Rodchenko.

Os pensamentos de Stepanova são re-
velados em sua intrigante obra (ima-
gens de alguns de seus trabalhos acom-
panham este artigo), revelando seu 
espírito crítico vanguardista. Desta-
ca-se a sua atuação como designer de 
padrão, juntamente com Lyubov Po-
pova, que dividiam a cadeira de design 
têxtil na Vkhutemas. Juntas, de 1923-
1925, trabalharam como designers na 
Tsindel (Primeira Fábrica Têxtil do 
Estado), criando um acervo ímpar 
do design têxtil soviético, iniciando 
principalmente a abstração geométri-
ca na criação de padrões, acreditando 
no design como ferramenta de educa-
ção, informação e arte. Infl uenciaram 
uma geração de artistas construtivistas 
europeus, como Sonia Delaunay, Vic-
tor Vasarely, entre outros. Juntamente 

com Nadezdha Lamanaova, em seu 
trabalho de design de vestuário, bata-
lharam pela “roupa sem gênero”, dis-
cutindo o fi m do sexismo e o processo 
industrial de produção e sustentabi-
lidade no vestuário. Seu pensamento 
sobre o artista e o desenho engajado 
na produção industrial se esclarece na 
seguinte passagem:

Me perguntam pelo desenho. Qual o 
papel do desenho no projeto industrial 
de bens de consumo na construção do 
socialismo? Que o uso do produto seja 
democrático, igualitário na demanda 
e oferta, numa vivência diária ade-
quada pelos esforços comunais na cons-
trução do socialismo. Em que linhas 
projetar? O desenho de produtos deve 
abraçar as ideias do futuro, antecipar 
necessidades e soluções na prática do 
uso, determinando o consumo pela 
qualidade, atemporalidade e funcio-
nalidade, educando e restringindo. 
Um talher deve durar 100 anos. No 
desenho gráfi co da estampa a comuni-
cação e ensino devem ser valorizadas 
acima de tudo, construindo informa-
ção. O desenho de estampa deve condu-
zir as novas representações da vida e da 
arte pelas linhas construtivistas para os 
olhos de todos, uma nova visão de um 
novo acontecimento.

A beleza já não é objetiva, a proposta é 
da nova fi gura, calculada, tecnológica, 
industrial, para a construção material 
de novas vivências. É o desenho cons-
trutivista, representando para todos. 

Viva o construtivismo.|1|

Infelizmente, pouco de seu pensamen-
to pode ser lido, sendo as pesquisas 
sobre a artista - assim como de suas 
outras companheiras e companheiros -  
escassas em nosso universo acadêmico. 

Os traços que restaram de sua história 
particular e do momento histórico em 
que se inseriram, a Revolução Russa, 
não condizem com o papel que lhe foi 
atribuído – ‘parceira de Rodchenko’. 
Pois afi nal, o papel da mulher para o 
Estado Soviético - que se sonhava - era 
de igualdade em relação ao homem, 
de liberdade. A libertação feminina 
e o amor livre eram parte do projeto 
socialista de revolução|2|. Sendo Var-
vara uma pensadora, artista e ativista 
da época, é necessário reconhecer a sua 
importância artística, política e histó-
rica para além da sombra do marido.

VKHUTEMAS

A Vkhutemas ou Ateliês Superiores 
Técnico-Artísticos Estatais foi a escola 

de artes integradas fundada em 1920, 
berço da vanguarda soviética. Quan-
do abriu tinha cerca de 1500 alunos, 
incluindo pessoas de baixa renda, sen-
do que 50% desses eram mulheres. O 
único pré-requisito para se inscrever 
no curso era a alfabetização. A irmã eu-
ropeia da Vkhutemas, que muito com 
ela aprendeu e se espelhou, é a conhe-
cida escola de design alemã, a Bauhaus. 
Fundada em 1919 com 150 alunos, era 
composta por principalmente homens 
da elite alemã e austríaca, com a maio-
ria dos cursos interditos para mulheres 
- como o de arquitetura por exemplo. 
Para as mulheres eram destinados os 
ateliês aplicadas, como tecelagem|3|.

O Svoma era o curso preparatório de 
2 anos, currículo dos Ateliês Nacionais 

de Ofícios Livres e Artes de Moscou, 
que foi incorporado e ampliado no 
surgimento da Vkhutemas (a partir da 
fusão de três principais cursos estatais 
de artes existentes). Walter Gropius 
visitou Moscou em 1918, e sabe-se 
que a criação do destacado Vorkurs, 
curso preliminar da Bauhaus, teve seu 
embasamento na Svoma. O desejo de-
fendido por Gropius de unir o dese-
nho do projeto aos meios produtivos 
como uma integração entre arte e téc-
nica, enquanto proposta pedagógica 
de produção voltada para a indústria 
- design - já era uma premissa da van-
guarda soviética.
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Muito da escola de arquitetura oci-
dental assim como o formato do en-
sino, se devem à vanguarda soviética 
e aos artistas revolucionários(as) que 
se propuseram a desenhar uma nova 
sociedade e principalmente repensar o 
papel do arquiteto e do designer. Mes-
mo que tenha tido um curto espaço de 
tempo de existência e prática, e ape-
sar da escassez de recursos vivida pela 
URSS, podemos perceber o eco desse 
movimento / utopia com muita força 
em nossa formação, apesar de pouco 
lhe creditamos e estudamos.

Sabe-se que Varvara Stepanova teve 
um papel importantíssimo enquanto 
artista e teórica da revolução (política, 

Oficinas regulares

Arquitetura

Projeto de Cores e Diplomação Propedêutica

Trabalho em Metal

Trabalho em Madeira

Têxteis

Cerâmica

Artes Gráfi cas

Pintura (Cavalete, Decorativa e Monumental)

Escultura

Curso preparatório
(Svoma)

Superfícies

Cores

Propedêutica: Volume

Propedêutica: Espaço

História da Arte

Grade da 
Vkhutemas

econômica, social e cultural), passo 
inicial importantíssimo para a defi ni-
ção de novos paradigmas de uma nova 
sociedade que emergia e se desenhava 
|4|. Apesar dos poucos estudos ociden-
tais em torno da Revolução Russa, 
principalmente às mulheres que dele 
faziam parte ativamente, sabemos que 
existiu um efervescente caldeirão van-
guardista, igualitário e social, que mes-
mo hoje, um século depois, nos fazem 
saltar os olhos tamanha a atualidade.

1| In: LAVRENTIEV. Alexander. Aleksandr 
Rodtchenko: Experiments for the Future, Diaries, 
Essays, Letters and other Writings. Moma, 2005. 
Publicado originalmente na Lef 2 de abril-maio de 
1923. Traduzido por Celso Lima.

2| GOLDMAN, Wendy. Mulher, Estado e 
Revolução:política familiar e vida social soviéticas, 
1917-1936. 1 ed. São Paulo: Boitempo, 2014.

3| LIMA, Celso.Vkhutemas: Usina do Moderno. 
Disponível em <http://celsolima.zip.net/arch2015-03-
22_2015-03-28.html>

4| KIAER, Christina. Imagine No Possessions: Th e 
Socialist Objects of Russian Constructivism. Th e 
MIT press, 2005.
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Imagem 1 | Circle Poins – Teal and Orange - 
Padrão têxtil para produção em massa, 1923, 
Stepanova Varvara.

Imagem 2 | The proletariat is the future not the 
heir to the past – 1919, Stepanova Varvara.

Imagem 3 | Cena de Meyerholds Tarelkins 
Death – 1922, Stepanova Varvara.

Imagem 4 | Design têxtil - 1922-1924, 
Stepanova Varvara.

Imagem 5 | Design - 1923, Stepanova Varvara.

Imagem 6 | Roupas esportivas – 1923, 
Stepanova Varvara.
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Por Soraya Jebai Quinta

O que se sabe sobre as arquitetas la-
tino-americanas? Quantas tiveram sua 
produção exaltada ou simplesmen-
te abordada em livros, revistas, pre-
miações ou exposições? Eu diria que 
poucas, muito poucas. Se, desde as 
exposições “Brazil Builds: architecture 
new and old” (1943) e “Latin American 
architecture since 1945” (1955), a arqui-
tetura desenvolvida na América Latina 
passou a ser vista internacionalmente, 
cabe ressaltar que, ao longo dos anos 
e publicações, as mulheres perma-
neceram esquecidas. São numerosos 
os livros e textos produzidos desde a 
década de 1970 sobre a temática da 
arquitetura moderna no continente e, 
em todos eles, são escassas as menções 
a nomes femininos. No geral, quando 
acontecem, quase sempre se restrin-
gem à argentina Delfi na William, à 
brasileira Carmem Portinho e à mais 
citada e reconhecida, Lina Bo Bardi.

Mas, e sobre Itala Fulvia Villa (1913-
1991)? O que se sabe sobre a mulher 
que se misturou, no fi nal da década 
de 1930, ao coletivo de arquitetos ho-
mens em busca de uma revolução das 
ideias e da prática arquitetônica na Ar-
gentina? O desconhecimento sobre a 
arquiteta é compreensível. Ela, assim 
como tantas outras, está inserida num 
cenário latinoamericano – e também 
mundial – de esquecimento das fi gu-
ras femininas com relação à constru-
ção e ao desenvolvimento da arquite-
tura e do urbanismo no continente.

Entre outros aspectos, é sobre a invi-
sibilidade das arquitetas que se refere 
o artigo intitulado “Las Mujeres y el 
Campo Expandido de la Arquitectura”, 
de Ana María León. Ao abordar as al-
ternativas de atuação profi ssional e a 
obscuridade dos trabalhos de arquite-
tas de diferentes nacionalidades, León 

relata a falta de abordagem da trajetó-
ria e da contribuição profi ssional de 
Fulvia Villa.

Finalmente, quero mencionar no 

campo da prática, as arquitetas 

esquecidas. Aqui há muitos exemplos, 

desde Marion Mahony, uma das 

primeiras mulheres a receber um 

diploma de arquiteta (1894) e a 

primeira pessoa a ser contratada 

por Frank Lloyd Wright, à Itala 

Fulvia Villa e Natalie de Blois. (…) O 

caso de Villa é ainda mais obscuro. 

Foi parte do Grupo Austral e pra-

ticou a arquitetura na Argentina 

desde finais de 1930 – é ela quem 

envia informação gráfica à Jorge 

Ferrari Hardoy, que trabalhava em 

Paris com Le Corbusier para o Plano 

de Buenos Aires. Posteriormente a 

encontramos fazendo um estudo 

para um gigantesco projeto de vilas 

populares no Bajo Flores em 1945 

(LIERNUR, 2008).  Logo, perde-se de 

vista. (LEÓN, 2012. Tradução livre)

León está certa: a produção de Ita-
la Fulvia Villa não está facilmente à 
vista. É citada em pouquíssimas pu-
blicações. Quando mencionada, é re-
lacionada ao Grupo Austral, também 
pouco estudado na arquitetura. For-
mado no fi nal da década de 1930 em 
Buenos Aires, o coletivo de arquitetos 
teve sua trajetória infl uenciada por 
Le Corbusier e foi um dos primeiros 
grupos no continente a se engajar no 
desenvolvimento de uma arquitetura 
moderna. Dentre doze arquitetos, Ita-
la foi a única integrante mulher. Nele, 
iniciou sua trajetória profi ssional.

Nascida em 20 de janeiro de 1913 em 
Buenos Aires, Itala Fulvia Villa era fi -
lha de Santina Pasini Villa e de Celes-
tino Villa. Graduou-se em arquitetura 
na Universidade de Buenos Aires, em 
1935, a única mulher a se formar neste 
ano no curso, e a sexta arquiteta gra-
duada pela UBA (BELLO, 1997). Os anos 
de sua formação acadêmica coincidem 
com uma década de intensas transfor-
mações na capital argentina, entre elas 
um acelerado crescimento demográfi -
co e um período de ascensão femini-
na ao ambiente acadêmico e ao curso 
de arquitetura. Entre elas esteve Itala, 
com um posicionamento de vanguar-
da e de audácia diante de uma acade-
mia majoritariamente masculina.

Sua intenção de atuar como arquiteta 
é manifestada ainda antes de sua for-
matura. Em carta de 11 de maio de 
1932, a Sociedad Central de Arquitetos 
(SCA) se dirige a Itala a fi m de infor-

má-la sobre a aceitação de seu pedido 
para se tornar sócia aspirante, e logo 
passa a ser convidada pela SCA para 
participar ativamente de eventos e ati-
vidades da instituição.

Entre 1935 e 1936, Itala é convida-
da a integrar algumas comissões da 
SCA, dentre elas a comissão Salón 
de Arquitectura de 1936-1937, jun-
tamente com os arquitetos Finlandia 
Pizzul (primeira mulher a graduar-se 
arquiteta na Argentina), Enrique G. 
Quincke, Raúl J. Méndez, Luis Ceci e 
Remo R. Bianchedi.

Já como sócia ativa, em 1937, Itala 
participou de uma viagem à Europa 
com um grupo de recém formados 
da Escola de Arquitetura da UBA. O 
grupo era composto por 24 arquitetos, 
dos quais dois – Jorge Ferrari Hardoy 
(1914-1977) e Juan Kurchan (1913-
1975) – permaneceram na Europa e 

foram aceitos como colaboradores no 
escritório de Le Corbusier. Juntamen-
te com o arquiteto catalão Antonio 
Bonet, participaram do desenvolvi-
mento de um plano urbanístico para 
Buenos Aires, iniciado por Le Cor-
busier em 1929. Da capital argentina, 
recebiam a contribuição de Abel López 
Chas, Ricardo Vera Barros e Itala Ful-
via Villa. Ela foi uma das principais co-
laborado-ras, sendo a responsável pelo 
envio de detalhes fotográfi cos do então 
recente plano aerofotográfi co realizado 
pelo Ministério da Marinha, além de 
minuciosas informações sobre bairros 
e croquis explicativos sobre as calçadas, 
ruas e avenidas de Buenos Aires.

O retorno de Ferrari, Kurchan e Bo-
net à Buenos Aires marca a formação 
do Grupo Austral|imagem 1|. Partindo 
das infl uências de Le Corbusier, das 
pinturas surrealistas e cubistas e de ar-
quitetos e intelectuais estrangeiros, o 
grupo trazia a intenção de incorporar 
à arquitetura elementos provenientes 
de outras disciplinas, como a psicolo-
gia coletiva e o surrealismo abstrato.

A primeira ação do grupo foi a publi-
cação do Manifesto denominado “Vo-
luntad y Acción” e do documento “Por 
el Progresso de la Arquitectura”|imagem 2|, 
em junho de 1939 na revista argen-
tina Nuestra Arquitectura. O coletivo 
era formado pelos colaboradores do 
plano de Buenos Aires e de Alberto 
Le Pera, Luis Olezza, Samuel Sanchez 
de Bustamante, Hilario Zalba, Simón 
Ungar, Valerio Peluff o, Jorge Vivanco. 
Com um amplo desejo de renovação 
do ensino e da prática arquitetônica, 
defendiam, entre diversos aspectos, a 
unidade entre arquitetura, urbanis-
mo e arquitetura de interiores, assim 
como a prática da arquitetura moder-
na como um conjunto de proposta na-

Itala Fulvia Villa. FUZS, 2012, p. 27.

Imagem 1 | Capa da publicação de número 1 de Austral. 
Revista Nuestra Arquitectura, n.6, jun. 1939.
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que recebeu o Primeiro Prêmio do VI 
Salão de Nacional de Arquitetura. O 
projeto propunha um bairro-parque 
de moradias para trabalhadores e, ape-
sar de não ter sido executado, aliava os 
conceitos da Carta de Atenas ao que 
seria o selo peronista: modernos pavi-
lhões de moradia para os trabalhado-
res aliados ao planejamento urbano. 
(BALLENT, 2009)

Em 1946, a arquiteta ocupou a frente 
da División de Información Urbana, 
órgão da Secre-taría General de Obras 
Públicas de Buenos Aires, juntamente 
com os Campos Urquiza e Horacio 
Nazar. Os trabalhos objetivavam gerar 
conclusões para o futuro plano inte-
gral da cidade. Ao fi nal de 1947, a ar-
quiteta integrou a equipe do Grupo de 
Estudio del Plan de Buenos Aires vincu-
lado à Secretaria de Obras Publicas y de 
Urbanismo. A equipe, que atuou entre 
1948 e 1949, era comandada por Fer-
rari Hardoy e também contava com 
Odília Suárez, Bonet, Kurchan, Jorge 
Vivanco, entre outros. O grupo reto-
mava as propostas do plano de Buenos 
Aires de 1938, desenvolvidas em Paris.

Em 07 de dezembro de 1953, Itala é 
designada como delegada da Sociedad 
Central de Arquitetos do Primer Congre-
so Argentino de Higiene de las Ciudades, 
participando da comissão de número 
XI: Cementerios, e em 1957, da Sub-
-Comisión de Urbanismo, num grupo 
formado por 15 arquitetos da institui-
ção. Em setembro deste mesmo ano, 
ela inicia breve carreira docente no 
curso de Arquitetura da Universidad 
Nacional de La Plata. Sob o comando 
do arquiteto Hilario Zalba, a arquiteta 
é nomeada Jefe de trabajos técnicos em 
la Cátedra Urbanismo II. Em junho 
de 1958, é nomeada como Professor 
Adjunto Interino da disciplina de Ur-
banismo II. A disciplina é comparti-
lhada com Francisco Garcia Vázquez 
até 1962, quando ambos renunciam 
aos cargos.

Ainda em 1958, Itala Fulvia Villa fez 
parte do Conselho Diretivo da OPR-
BA (Organización del Plan Regulador 
de Buenos Aires), presidido pelo arqui-
teto Eduardo Sarrailh. O órgão era 
formado por importantes arquitetos 
e urbanistas argentinos. O plano para 
Buenos Aires foi aprovado em 1962. 
Como membro da Dirección General 
de Arquitectura y Urbanismo, Itala co-
ordena e projeta a construção do Ce-

mitério de Flores, além dos Panteones 
del Cementerio de La Chacarita|imagens 

8 e 9| (MOISSET, 2015). Este é composto 
por galerias subterrâneas para gavetas 
mortuárias que se articulam entre jar-
dins internos, coberturas suspensas, 
passarelas e elementos vazados, todos 
em concreto aparente.

Sobre a década de 1960 e parte da dé-
cada de 1970, não foram encontradas 
informações profi ssionais de Itala Ful-
via Villa. Coincidentemente ou não, 
este período corresponde aos suces-
sivos golpes militares na Argentina, e 
cabe supor que o vínculo da arquiteta 
em departamentos técnicos do gover-
no peronista possa têla afastado dos 
cargos públicos durante esses anos.

Sua atuação como urbanista reaparece 
em 1978, quando Itala coordenou um 
estudo de planejamento urbano para 
a Subsecretaria de Planejamento da 
província de Entre Rios. O estudo ba-
seava-se na elaboração de propostas de 
planejamento para dez cidades argen-
tinas. Em 1979, ela ocupou o cargo de 
representante da Federación Argentina 
de Mujeres Universitarias, a FAMU, 
uma organização não governamental e 
sem fi ns lucrativos que objetiva agre-
gar universitárias do país e promover a 
valorização e o reconhecimento de sua 
capacidade profi ssional. (MOISSET, 2015)

Itala Fulvia Villa faleceu em 1991, 
aos 78 anos de idade. Não foram en-
contrados documentos que defi nam a 
data exata de sua morte ou a sua cau-
sa, tampouco cartas, notícias sobre seu 
falecimento, manifestações de condo-
lências de instituições ou arquitetos, 
ou ainda informações sobre o local de 
seu sepultamento. Mais uma vez, o 
sentimento de que Itala fora esqueci-
da na história da arquitetura argentina 
parece ecoar também no episódio de 
sua morte.

Portanto, trazer à tona a trajetória pro-
fi ssional de Itala Fulvia Villa é uma for-
ma de valorizar sua contribuição como 
arquiteta e urbanista, de contrariar as 
práticas de enaltecimento dos nomes 
masculinos e de tentar demonstrar que 
León – e tantos outros pesquisadores – 
tem completa razão: a de que

“nos queda la responsabilidad 

de escribir sus historias, para 

recordar que siempre han hemos 

cional – estendendo o planejamento 
urbano para além da capital argentina.

O primeiro trabalho de Itala no Gru-
po Austral foi a proposta para a Cida-
de Universitária de Buenos Aires, em 
1939. O projeto tinha como objetivo 
tentar frear a construção de uma sede 
única da Faculdade de Medicina, que 
descaracterizaria as propostas desen-
volvidas para o Plano Urbanístico de 
Buenos Aires. Assim, além dos edifí-
cios de aulas, moradias estudantis e 
quadras de esportes, os arquitetos so-
mariam outros como: museus, áreas 
de exposições, espaços verdes, cafés, 
locais de conferências e concertos, tea-
tro fechado e ao ar livre, totalizando 26 
edifícios ou setores. A proposta de im-
plantação do conjunto e o projeto do 
Museu do Conhecimento estavam sob 
o comando da arquiteta (FUZS, 2012).

Ainda em 1939, o Grupo Austral de-
senvolve os projetos para o Concurso 
de Viviendas Rurales|imagem 3|, o seu pri-
meiro trabalho coletivo para um con-
curso. Nele, Itala defi niu uma divisão 
territorial do país a partir de questões 
climáticas e de tipologias de materiais 
construtivos que até o momen-to não 
haviam sido utilizados.

À parte de sua atuação no Grupo 
Austral, ainda em 1939, Itala projeta 
e constrói a primeira obra de sua au-
toria: a Casa Arcos 2952|imagem 4|, no 
bairro de Nuñez, em parceria com a 
arquiteta Violeta Lorraine Pouchkine. 
O edifício de dois andares é composto 
por quatro unidades habitacionais, sen-
do a maior um duplex que se estende 
até um jardim aos fundos. As outras 
três, menores, possuem um dormitório 
e sacada. A construção traz elementos 
característicos da arquitetura moderna 
e confi gura-se como uma caixa suspen-
sa que libera o térreo para a rua, a partir 
de um lote sem muros frontais.

A atuação do Grupo Austral se esten-
deu até 1945. Contudo, já em 1939 
foi iniciada uma dispersão explícita do 
coletivo, principalmente em função da 
consolidação profi ssional de seus inte-
grantes. Entre eles, Itala surpreendeu 
pela continuidade de atuação em pro-
jetos urbanos.

Em 1945, Itala Fulvia Villa e Hora-
cio Nazar, realizam, em Buenos Aires, 
uma proposta de urbanização para 
o bairro de Bajo Flores|imagens 5, 6 e 7|, 

Imagem 5 | Itala Fulvia Villa apresentando o projeto de 
Urbanização de Bajo Flores. Projeto desen-volvido por 
Itala Fulvia Villa e Horácio Nazar. Buenos Aires, 1945. https://
undiaunaarquitecta.wordpress.com/2015/05/11/itala-fulvia-villa-1913-1991/.

Imagem 6 | Itala Fulvia Villa durante o VI Salão de Arquitectura de 
1945, e falando sobre o Projeto de Urbanização de Bajo Flores 
para a LR1 Radio del Mundo. https://undiaunaarquitecta.wordpress.
com/2015/05/11/itala-fulvia-villa-1913-1991/.

Imagem 7 | Maquete do Projeto de Urbanização de Bajo Flores. 
http://www.modernabuenosaires.org/proyectosurbanos/urbanizacion-del-bajo-fl ores

Imagem 3 | Anteproyectos para Viviendas Rurales, publicados em 
Austral 2. Revista Nuestra Arquitectura n. 12, dezembro de 1939
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estado aquí.  Las mujeres siempre 

hemos sido parte del diseño, 

construcción, y discusión del 

entorno.”(LEÓN, 2012)

É preciso trazê-las à luz do dia, dos 
anos e da história. Ainda que não se 
referisse a este tema, a carta escrita por 
Itala Fulvia Villa para o colega Ferrari 
Hardoy em 1938, parece nos indicar 
caminhos possíveis.

“Y total cada vez más hay que 

pensar que hay que moverse y 

que hacer algo y poner algo de 

nosotros mismos para tratar de 

iniciar un movimiento de reacción 

contra los mismos jóvenes que 

tienen el alma vieja, que necesitan 

impregnarse de conceptos modernos 

no solo en las formas artísticas 

sino en la misma vida! Y hay que 

hacerlo de corazón, de alma y si 

al principio cuesta por medio de 

las obras hay que hacerlo por 

las ideas, casi diría una revolución 

social de des aletargamiento y 

de renovación. Bueno, volviendo de 

Europa uno queda amargado de ver 

todo esto, pero con más entusiasmo 

que nunca para luchar y trabajar 

y con más esperanzas que nunca de 

vencer”.

(Carta de Itala Fulvia Villa a Jorge Ferrari Hardoy, 

12-01-1938. FUZS, 2012, p.124).

Por Andréia Moassab e 
Joice Berth

Este texto nasce do encontro de duas 
trajetórias distintas com imensos in-
teresses comuns: problematizar a co-
lonialidade do saber arquitetônico, o 
patriarcado, o machismo e o racismo 
naturalizados na produção de conhe-
cimento e na formação profi ssional 
em arquitetura e urbanismo. Andréia 
Moassab é arquiteta e urbanista, pes-
quisadora e professora universitária, 
com ampla experiência internacional, 
inclusive no continente Africano. Tra-
balhar no continente colaborou para 
aprofundar suas pesquisas anteriores, 
sobre a intersecção entre raça, classe 
e produção do território. Nos últimos 
anos tem trabalhado para a inclusão 
de refl exões feministas na Arquitetura 
e Urbanismo|1|. Joice Berth, também 
arquiteta e urbanista, sentiu necessida-
de de abordar essas questões durante 
a especialização em direito urbanísti-
co pela PUCMG, quando se deparou 
com a ausência da abordagem racial e 
de gênero em planejamento urbano 
e direito à cidade. Colunista do site 
Justifi cando/Carta Capital, escreve 
suas refl exões resultantes das pesquisas 
sobre interseccionalidade e suas dinâ-
micas na produção do espaço urbano. 
Nossos caminhos se juntam, portan-
to, em prol de aprofundar o debate 
(e provocações) de gênero e raça em 
arquitetura e urbanismo.

Se em outras áreas do conhecimen-
to estes temas são bastante usuais, há 
uma imensa lacuna no debate em ar-
quitetura e urbanismo. Temos vindo a 
demonstrar que é preciso problemati-
zar a ausência de referências arquite-
tônicas de origem indígena e africana 
no ensino e na prática profi ssional em 
arquitetura e urbanismo no Brasil, 
cujas consequências têm sido um len-
to e contínuo “branqueamento arqui-
tetônico”(MOASSAB, 2016; 2015). É fun-

damental politizar a discussão acerca 
da produção de sentidos na área, com 
vistas a uma reconstrução da memória 
arquitetônica que inclua uma maior 
diversidade de práticas construtivas, 
de ocupação espacial, de estar-no-
-mundo, de representação simbólica. 
Onde estão os/as negros/as na história 
da arquitetura brasileira? Onde estão 
as espacialidades e tectônicas de ori-
gem africana e afro-brasileira no ensi-
no, pesquisa e nas referências para os/
as estudantes e profi ssionais da área? 
Finalmente, onde estão os/as negros/
as na produção arquitetônica histórica 
e recente no país?(ibidem)

Somadas às clivagens do racismo, o 
sexismo tem apagado violentamente 
as mulheres arquitetas na história da 
arquitetura, bem como questões de 
gênero estão longe de serem conside-
radas na produção do espaço urbano e 
no desenvolvimento projetivo.

Urge, neste cenário, aprofundar uma 
refl exão convergente e incisiva sobre o 
racismo e o machismo, tanto no ensi-
no quanto na atuação profi ssional em 
arquitetura e urbanismo. Partimos, 
destarte, do feminismo descolonial 
(CURIEL, 2009; LUGONES, 2014) e do femi-
nismo negro (GONZALEZ e HASENBALG, 

1982), procurando entender como as 
mulheres negras têm se colocado na 
área e quais suas difi culdades e desa-
fi os. É crucial destacar que os avan-
ços proporcionados pelas cotas raciais 
aumentaram o número de mulheres 
negras formadas no Brasil. Contudo, 
como o mercado de trabalho as aco-
lhe? Como a universidade as tratou? 
Quantas profi ssionais têm consciência 
racial? Aquelas que trabalham, atuam 
formal ou informalmente? Aquelas 
que não trabalham na área, por que 
migraram? Quais as situações de ra-

cismo que vivenciaram no cotidiano 
profi ssional, na universidade ou com 
clientes? Como o machismo entra nes-
ta equação de opressão?

Na busca por respostas, entrevistamos 
onze arquitetas negras, brasileiras e 
africanas, com o propósito de dar vi-
sibilidade e chamar a atenção para os 
obstáculos de ser mulher e negra na 
área|2|. A despeito de seus contextos 
distintos de formação, atuação pro-
fi ssional e de história de vida, o racis-
mo e o machismo atravessam todos 
os relatos|3|. Muitas foram as únicas 
negras em seu curso, mesmo entre as 
africanas, levando a uma experiência 
dolorosa de isolamento. Em adição, 
a maioria delas nunca estudou ne-
nhum/a arquiteto/a negro/a na facul-
dade. Apenas duas afi rmaram terem 
sido mencionados arquitetos negros 
em aulas, limitados a Francis Kéré e 
David Adjaye. Outras duas arquitetas 
lembraram ter estudado Aleijadinho, 
mas criticaram a maneira como ele é 
inserido no ensino. De um modo ge-
ral, as arquitetas africanas têm muito 
mais referências de arquitetos/as ne-
gros/as que as brasileiras.

Ainda, segundo as entrevistadas, pou-
quíssimas mulheres foram referen-
ciadas na graduação (menos de meia 
dúzia), nenhuma delas era negra. O 
esforço de cada uma as levou a conhe-
cer o trabalho de arquitetas mulheres, 
sendo citadas 22 arquitetas ao longo 
das entrevistas:

Zaha Hadid, Maya Lin, Lina Bo Bardi, Kate 
Otten, Denise Scott-Brown, Dorte Mandrup, 

Nishat Awan, Yara Sharif, Farshid Moussavi, 
Mpho Matsipa, Mariam Kamara, Patricia 
Anahory, Lesley Lokko, Doreen Adengo, 

Mpheti Morejele, Annette Fisher, Mable 
Wilson, Emma Miloyo, Linda Mvusi, Amaza 

Meredith e Norma Sklarek

Imagem 8 | Panteones del Cementerio de La Chacarita. Foto da autora. Buenos Aires, setembro de 2015.

Imagem 9 | Panteones del Cementerio de La Chacarita. 
Foto da autora. Buenos Aires, setembro de 2015.
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Das quais, incrivelmente, mais da 
metade é negra. Ressalte-se que todas 
as arquitetas negras foram citadas pe-
las africanas, revelando um profundo 
desconhecimento das brasileiras sobre 
os seus pares. A despeito do tema ser 
igualmente pouco desenvolvido no 
contexto internacional, as arquitetas 
africanas, aparentemente, têm tido 
maior oportunidade de encontrar 
referências, sobretudo por conta de 
congressos e redes de contato, pois 
que não há qualquer divulgação e re-
conhecimento de seus trabalhos nos 
meios especializados. Além disso, a 
pouca literatura disponível sobre ar-
quitetos negros em geral e arquitetas 
negras, em específi co, quando há, não 
está disponível em português.

A exclusão das arquitetas mulheres, 
mesmo brancas, e o total apagamento 
das arquitetas negras, arquitetura afri-
cana ou afro-brasileira, da formação 
em arquitetura e urbanismo, confi r-
ma, ao fi m e ao cabo, a natureza an-
drocêntrica, eurocêntrica e racista da 
área, característica e defi nidora da mo-
dernidade ocidental.

Como foi ser uma mulher negra
estudando arquitetura?
Sithabile Mathe | Botswana Eu era a 
única mulher negra na universidade [na 
Escócia]. Éramos apenas dois alunos 
negros. Demorou um tempo para eu 
aprender a não me irritar com perguntas 
ingênuas sobre arquitetura no meu país. 
Ao contrário, até me inspirou a aprender 
mais sobre arquitetura em Botswana. 
No fi nal, meu TCC foi sobre isso.

Mariam Kamara | Níger Eu era a úni-
ca pessoa negra na minha turma [nos 
EUA]. Muitas vezes isto era estressante 
e outras, solitário. Apesar de ter ami-
gos/as, era desconfortável me sentir 
tão de fora… quase que um “token”.

Tuliza Sindi | África do Sul De 120 
estudantes [na África do Sul], 07 eram 
negros/as, 04 mulheres. No terceiro 
ano, éramos 02 negras, em 44 alunos/
as. Durante a graduação, eu estava 
alheia às questões raciais, porque na 
África do Sul se assume que os/as ne-
gros/as oriundos de outras partes da 
África são mais inteligentes. Minha 
origem congolesa me protegeu de 
muitos maus tratos pelos quais passa-
ram os/as estudantes negros/as sul-a-

fricanos/as. Contudo, eu sempre per-
cebi a constante surpresa que alguns/
mas dos/as estudantes brancos/as 
sentiam quando eu ou outras colegas 
negras iam bem. Na época eu não pen-
sava muito sobre isso. Mais tarde per-
cebi o quão isolada foi a minha experi-
ência na universidade. Outra questão 
signifi cativa era como os/as estudantes 
brancos/as tinham membros/as da fa-
mília ou conexões próximas dentro da 
área, resultado numa inserção mais fa-
cilitada no mercado.

Késia Lima | Cabo Verde Nos primei-
ros anos [do curso em Portugal] não 
permitiram introduzir questões sobre 
o meu contexto, nem estudar arquite-
tos cabo-verdianos. Mas nos anos mais 
avançados alguns professores permiti-
ram e valorizaram muito o estudo do 
contexto cabo-verdiano.

Patrícia Anahory | Cabo Verde Só co-
nheci duas outras colegas negras [no 
curso, nos EUA]. Sentia-me multipla-
mente isolada/desenquadrada: econo-
micamente, identitariamente, pelas 
referências curriculares e no convívio 
fora da universidade. O meu desen-
quadramento era notável nas minhas 
roupas por vezes inadequadas e na dis-

ponibilidade fi nanceira. Nessa altura, 
não tínhamos o auxílio dos computa-
dores, o que requeria enorme inves-
timento em materiais e, claro, livros. 
Lembro-me de um incidente em que 
os meus colegas apontaram para os 
meus sapatos inadequados para a neve 
e eu justifi car que era por não saber 
que ia nevar (quase impossível com as 
previsões de tempo bem divulgadas). 
No contexto das dinâmicas raciais, 
equivocadamente binárias dos EUA, 
eu era de difícil encaixe. Não branca, 
no entanto, visivelmente pouco negra. 
Soma-se aí que o conteúdo curricular 
nunca abordou qualquer questão mi-
nimamente relacionada a realidades 
mais próximas dos meus contextos 
identitários. Mesmo estando localiza-
da num bairro negro, a escola de ar-
quitetura e as disciplinas não aborda-
vam essa realidade. Nunca estudamos 
arquitetos/as negros/as. Não tive ne-
nhum professor negro e haviam pou-
cas professoras mulheres. Em termos 
de convívio, eu passava pouco tempo 
na universidade, porque vivia com os 
meus avós (não nas residências estu-
dantis) e porque tinha que trabalhar 
para poder pagar os estudos.

Charô Nunes | São Paulo Fui atacada 

e menosprezada pelos colegas que nunca 
me indicaram para um estágio e faziam 
pouco caso do fato de eu ser uma das 
melhores alunas de projeto da turma. 
Foram cinco anos chorando todos os 
dias e bebendo cerveja no estúdio para 
aguentar o desprezo dos professores e 
dos próprios colegas de turma/curso.

Bianca Pereira | São Paulo Na época 
da faculdade não conseguia enxergar 
com clareza o machismo/racismo ve-
lados, contudo conseguia observar 
ambos nas entrevistas de estágio, nos 
olhares de reprovação e de nojo.

Iolanda Santos | São Paulo Enquanto es-
tudante nunca me deparei com a questão 
racismo, ou talvez não tenha percebido.

Estela Ramos | Bahia Meus pais me 
criaram sem a dimensão política da 
negritude, até porque não tinham esta 
perspectiva de direitos.

Bárbara Bello | São Paulo Dentro da 
universidade [no Rio de Janeiro] não 
sofri preconceito.

Michele Mafra | Santa Catarina O 
mundo universitário não foi criado 
para pessoas pobres e muito menos 

negras. O racismo “cordial” e institu-
cional está enraizado na universidade 
como em toda a sociedade brasileira. 
Para uma estudante mulher e negra é 
muito difícil permanecer nesse ambien-
te tão hostil. Num curso elitizado e ma-
joritariamente branco, é praticamente 
não existir. Na maioria das vezes você 
é ignorada por professores e estudantes. 
Eu não me vejo em lugar nenhum, não 
me vejo nos livros, em referências, qua-
se não me vejo como arquiteta. Já quis 
desistir por várias questões, racismo e 
difi culdade fi nanceira.

Como foi ser uma mulher negra 
na pós-graduação?
Tuliza | África do Sul Fui a única estu-
dante negra na pós-graduação [na Áfri-
ca do Sul]. Não propus tema de pesqui-
sa baseado em raça ou gênero porque 
estava sofrendo de depressão e trauma.

Patrícia | Cabo Verde O mestrado foi 
uma experiência negativa tão marcante 
que sequer cogitava fazer o doutora-
mento. Estudei na conceituada Prin-
ceton University (EUA), no departa-
mento de arquitetura, com apenas seis 
estudantes. No primeiro dia de aula 
com Peter Eisenman, depois de várias 
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tentativas de adivinhar de onde eu era 
(ou o que era!), ele disse em alto e bom 
som: “não sei o que tiveste que fazer 
para conseguires ser admitida aqui”. 
Claramente insinuou que eu não vinha 
de um lugar (institucional/social) com 
condições intelectuais de passar por 
aquele rigoroso processo seletivo e que 
teria entrado em troca de favores sexu-
ais. Foi humilhante e constrangedor.

Estela | Bahia Meus temas foram dire-
cionados à produção da cidade a partir 
de referências culturais afro-brasileiras, 
o que por si só já me posiciona como 
mulher negra no programa. Na Bahia, 
ser mulher negra é uma posição difícil, 
pois os resquícios do escravismo ain-
da são muito presentes, apesar, ou por 
isso mesmo, de ter a grande maioria da 
população negra. E minha situação é 
ainda mais peculiar, pois não sou baia-
na, mas sou “A” [pessoa] que pesquisa 
a produção de espaços negros urbanos.

Na atuação profissional,
é comum vivenciar
r a c i s m o / m a c h i s m o ?

Sithabile | Botswana Com muita fre-
quência. Uma vez um homem branco 

entrou na sala na qual eu estava para 
negociar um orçamento. Ele deduziu 
que eu era “a mulher do chá” e me pe-
diu para fazer chá para todos, pois ele 
estava esperando potenciais clientes. Eu 
saí da sala, pedi à sua recepcionista para 
ajudá-lo e voltei. Ele fi cou visivelmente 
constrangido. Depois disso, aquele foi 
o contrato mais fácil que já tive...

Mariam | Níger Uma vez um engenhei-
ro me ignorou totalmente. Interrompi a 
reunião e calmamente perguntei a ele se 
havia algum motivo para me ignorar, se 
ele tinha algum problema em trabalhar 
comigo/para mim, que se assim fosse 
eu procuraria outra pessoa. A partir daí, 
nunca mais tive problema com ele.

Tuliza | África do Sul Cotidianamen-
te. Desde o salário menor à difi culda-
de de cargos. Tenho sido preterida a 
cargos mais elevados, para permanecer 
assistente, onde não uso todo o meu 
potencial intelectual/criativo. Já fui 
tutoreada ao orientar estudantes por-
que meu superior, com menos expe-
riência de ensino, estava inseguro da 
minha capacidade e habilidade peda-
gógica. Como professora, minha pes-
quisa e interesses teóricos são muitas 
vezes minados ou considerados menos 

relevantes. Já fui orientada a não falar 
com os/as alunos/as sobre raça, políti-
ca e construções sociais.

Charô | São Paulo Nunca era chama-
da para estágios, apesar de ser excelen-
te projetista. No primeiro trampo, fui 
convidada a me vestir melhor porque 
era negra. O despreparo emocional 
para lidar com uma situação tão ex-
plícita de racismo tornou a caminhada 
impossível. Hoje meu trabalho é falar 
sobre machismo/racismo.

Bianca | São Paulo É corriqueiro 
clientes que indagam sobre minha 
capacidade de ser “sufi cientemente 
boa”. Mais de uma vez me olharam 
com cara de nojo. Minha ex-chefe se 
negava a ensinar e explicar o trabalho. 
Certa vez, em uma confraternização 
profi ssional, as pessoas que não me co-
nheciam me olhavam dos pés à cabeça, 
quase perguntando porque eu estava lá 
e não servindo o café.

Iolanda | São Paulo Sempre. Dá para 
escrever um livro. A situação que mais 
me marcou foi quando estive na pre-
feitura para fazer minha inscrição 
como arquiteta. Eu estava com todos 
os documentos exigidos. No entanto, 

a pessoa que me atendeu disse que eu 
não poderia fazer a inscrição porque 
o/a arquiteto/a tinha que assinar. En-
tão, insisti dizendo que estava com to-
dos os documentos, mas ele disse que 
eu não poderia fazer este procedimen-
to. Com toda calma do mundo, disse 
para o funcionário da prefeitura que 
eu era a arquiteta e que precisava fazer 
minha inscrição para protocolar um 
processo de construção de edifi cação...

Estela | Bahia Sim! Ambos! No meio 
acadêmico, o machismo/racismo estão 
presentes entre professores, de forma 
sutil. Entre professoras e estudantes, 
há uma tendência em se criar uma in-
timidade por parte do estudante em 
relação à professora.

Bárbara | São Paulo No meu último 
emprego, faziam chacotas com o meu 
cabelo crespo alisado e descobri que 
ganhava menos que a outra arquiteta, 
com a justifi cava que o serviço dela exi-
gia mais responsabilidade, o que não 
era verdade. No entanto, recebi uma 
proposta melhor, meu atual emprego, 
onde nunca tive problemas. Trabalho 
com legalizações de imóveis e uma 
vez o dono da empresa disse que eu 
representava a construtora perante os 

órgãos públicos. Esse fato me marcou 
positivamente. Gostei de saber que sou 
capaz de representar a empresa profi s-
sionalmente sendo eu mesma.

Na sua perspectiva, quais são 
os principais desafios
na profissão para alterar o 
racismo e o machismo?

Sithabile | Botswana Devemos asse-
gurar que as jovens entrem em car-
reiras científi cas e projetivas, que elas 
permaneçam na faculdade e, uma vez 
que comecem a trabalhar, apoiá-las na 
jornada maternidade/trabalho.

Tuliza | África do Sul Uma nova gera-
ção está amadurecendo, a qual irá, es-
pero, pensar e agir de modo diferente. 
Infelizmente, eu não tive experiências 
esperançosas com a geração mais anti-
ga de mulheres arquitetas.

Patrícia | Cabo Verde Falta de co-
nhecimento, visibilidade da produção 
feminina e negra nesta área… É ne-
cessário produzir conhecimento que 
derrube os preconceitos, criar cursos/
currículos adequados.

Charô | São Paulo É preciso pensar as 
questões étnico raciais dentro e fora da 
academia para que o/a futuro/a arquite-
to/a saiba passar pela universidade racis-
ta, enfrentá-la e continuar sua trajetória. 

Bianca | São Paulo Precisamos mais 
referências de arquitetas negras. O de-
safi o de cobrar respeito daqueles que 
nos são subordinados nas obras precisa 
ser pontuado, pois o machismo atrela-
do ao racismo impera. A mulher preta 
nesse lugar é desrespeitada regular-
mente, seja nos olhares, nos comentá-
rios maldosos sobre seus corpos e ques-
tionamentos sobre sua inteligência.

Estela | Bahia A produção da cidade 
é muito pensada a partir das relações 
produtivas, cujas decisões historica-
mente sempre estiveram sob articu-
lação e controle de homens brancos. 
O espaço é, hegemonicamente, pla-
nejado, projetado e fragmentado em 
função das relações capitalistas, com 
acesso desigual às políticas públicas. 
Este modelo restringe a utilização de 
espaços e vivências, ignorando expe-
riências de mulheres, crianças, idosos, 
com diferentes origens, culturas e con-
dições socioeconômicas e, assim, suas 
maneiras diferenciadas de organizar e 
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Ilusração por Isabela Mota Farias

resolver a vida cotidiana. A arquitetu-
ra e o urbanismo precisam enegrecer 
em vários sentidos: na cor da pele das 
estudantes e professoras, nas proposi-
ções projetuais, nas formas de pensar a 
cidade... Precisa enegrecer!

Ainda que estas entrevistas não sejam 
representativas de todo o universo e 
diversidade das arquitetas negras, elas 
nos apontam questões urgentes, desde 
o ensino em arquitetura e urbanismo, 
ao sistema de valoração na área, as cli-
vagens de gênero/raça nas publicações 
e, evidente, o racismo e o machismo 
naturalizados na sociedade que se re-
produzem no meio profi ssional. Em 
adição, as entrevistas com arquitetas 
africanas nos iluminam diversos outros 
temas, como o racismo e o machismo 
na área não serem exclusividade brasi-
leira, merecendo centralidade na pro-
dução de conhecimento na área. Por 
sua vez, as africanas conseguiram pe-
quenos avanços na visibilidade da ar-
quiteta negra. No Brasil, ao contrário, 
esta matéria ainda é muito incipiente. 
No entanto, pudemos notar na geração 
mais jovem possibilidades e vontades 
de ampliar a pesquisa neste tema. Cer-
tamente, a entrada de mais negras no 
ensino superior tende a inserir defi niti-
vamente a questão na agenda.

Neste cenário de total invisibilidade, 
é bastante simbólico um fato ocorrido 
recentemente: uma das autoras deste 

texto contatou o CAUBR pedindo os 
dados separados por raça, no Censo 
profi ssional realizado em 2012. Em 
resposta, nos foi esclarecido não haver 
o levantamento por raça. Isto signifi ca 
que sequer há informações no país que 
nos permitam saber quantos arquite-
tos/as negros/as estão em atuação, 
tampouco suas condições/área de tra-
balho. Algumas estimativas apontam 
para cerca de 2% dos profi ssionais, ou 
seja, aproximadamente 2 mil arquite-
tos/as e urbanistas, sobre os/as quais 
nada sabe-se.

Em outras palavras, o caminho é lon-
go, estamos apenas começando. Foi 
com muito ânimo que recebemos a 
valiosa colaboração destas arquitetas 
brasileiras e africanas. Acreditamos 
que a visibilidade das arquitetas ne-
gras também é militância. É preciso 
enegrecer o conhecimento e o debate. 
Este primeiro material serve de medi-
ção e instrumento de luta e cobrança 
de conselhos profi ssionais, por polí-
ticas públicas, de ensino, e, primor-
dialmente, na produção científi ca, por 
mais visibilidade e oportunidade para 
todas as mulheres, sobretudo, para as 
mulheres negras, as mais vulneráveis.

Colabore para esta pesquisa 

contando um pouco de sua 

trajetória no formulário online: 

http://bit.ly/2k4DhCn
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Sabrina Costa

A presença da sra. Farnsworth
na Casa de Vidro

Construída em Plano, no estado de 
Illinois, a famosa Casa de Vidro de 
Mies van der Rohe é um dos ícones 
arquitetônicos do século XX que pro-
fi ssionais, estudantes e interessados 
pagam para poder visitar. A casa de-
monstra as qualidades do desenho de 
Mies van der Rohe -  proporção e leve-
za em cada detalhe – num sítio que fa-
vorece seus diversos ângulos e encanta 
pela presença das árvores abundantes e 
do rio Fox. O edifício, que hoje é pre-
servado pela National Trust for Historic 
Preservation, é passível de visitação por 
roteiros culturais específi cos, por gru-
pos fechados ou interessados.

Este texto se propõe a discutir a me-
mória e os registros de sua primeira 
moradora e cliente de Mies van der 
Rohe - a médica Edith Farnswort – 
presentes hoje naquele edifício. Serão 
levantadas questões referentes à re-
lação que se construiu entre arquite-
to e cliente, assim como entender a 
preservação do imóvel e dessa história 
nos dias de hoje, partindo de uma pes-
quisa bibliográfi ca e da visita realizada 
pela autora em outubro de 2016.

Domesticidade
na arquitetura moderna

No Brasil, as pesquisas que tratam 
das questões de gênero, produção 
social do espaço e modernidade são 
recentes, mas o volume de trabalhos 
tem crescido tendo, inclusive dedi-
cando atenção à arquitetura, soluções 
tipológicas e técnicas construtivas, 
ampliando as fontes de pesquisa. No 
entanto, mostra-se ainda necessário 
avançar nas questões que se referem 
à preservação da memória dessas do-

mesticidades. Este desafi o tem sido 
enfrentado nas últimas décadas por 
diversas casas-museus espalhadas pelo 
mundo, entre elas destacamos o traba-
lho da Casa de Dona Yayá, na cidade 
de São Paulo, onde tem se desenvolvi-
do pesquisas sobre a antiga moradora 
que foi internada por mais de quatro 
décadas numa antiga chácara do Be-
xiga e cuja memória tem sido fruto de 
pesquisa, publicações e outras ativida-
des na instituição|1| localizada em seu 
antigo sanatório particular. Uma ênfa-
se tem sido dada de maneira crescente 
para à conservação dos aspectos físicos 
dos edifícios (geralmente ressaltados 
em suas paredes, cobertura, jardins, 
mobílias), mas os aspectos imateriais 
(práticas domésticas, histórias familia-
res, transformações das várias fases da 
casa) são renegados ou apresentados 
por alguns grupos de ação educativa 
das instituições consolidadas. A visi-
ta realizada à Casa Farnsworth tinha 
como objetivo compreender como es-
tes aspectos eram abordados na apre-
sentação de uma casa marcante não só 
pelo seu valor estético, como também 
pela conjuntura de seus ideais.

Primeiras trocas

A relação entre Mies van der Rohe e 
a dra. Farnsworth foi profundamente 
estudada por Alice Friedman no livro 
Women and the making of the modern 
house: a social and architectural history. 
Nesta publicação, a partir da análise 
de seis casas e das relações estabeleci-
das entre arquitetos e suas clientes mu-
lheres, foi possível analisar mudanças 
de paradigmas no espaço residencial 
e de suas propostas espaciais inovado-
ras. Ao longo dos capítulos, Friedman 
afi rma que muitas mulheres tiveram 
controle de seu reino doméstico como 
maneira de garantir a independência 

de suas vidas (FRIEDMAN, 2006). Com re-
lação à Casa Farnsworth, a autora de-
monstra as várias etapas da relação que 
se estabeleceu entre Mies e Edith em 
um capítulo que destrincha o primeiro 
encontro, a contratação do arquiteto e 
o desgaste da relação durante os anos 
de construção do edifício.

A Casa Farnsworth – também conheci-
da na historiografi a como Casa de Vi-
dro - foi construída por Mies van der 
Rohe entre 1945 e 1951. Uma excelen-
te representação da frase “menos é mais” 
do arquiteto alemão pela leveza de sua 
estrutura - que implanta aquilo que é 
essencial na construção – pela imagem 
de um volume de vidro e arestas brancas 
– e pelos seus interiores que integram 
todos os espaços de vida doméstica.

“Aqui,  uma casa de um só volume 

de 23X9 metros foi comprimida, por 

assim dizer, entre as lajes do piso 

e da cobertura e erguida 1,5 metros 

acima do solo, sobre colunas de 

viga I externas, separadas por uma 

distância de 6,7 metros entre si .  A 

caixa resultante ficava encerrada 

em um envoltório de vidro, a 

apoteose da frase de Mies beinahe 

nichts ,  ‘quase nada’”

(FRAMPTON, 2000, p. 285).

Sua cliente era médica Edith Farnswor-
th que morava em Chicago e comprou 
o terreno pensando nas vantagens de 
ter uma casa de campo de fi m de se-
mana. A ideia da Dra. Farnsworth para 
sua casa era uma arquitetura barata e 
delicada que atendesse aos seus gostos 
e interesses em temporadas - como ela 
mesma afi rmou em suas memórias 
(FRIEDMAN, 2007). A médica conheceu 
Mies numa festa de amigos em co-
mum em 1945 (COHEN, 2007). Ele já era 
conhecido nos Estados Unidos, tendo 
imigrado em 1933 depois de ter dirigi-
do a Bauhaus por três anos.

“Ele admitiu que o trabalho se 

tornou ‘mais fácil’ para ele pois 

envolvia uma única pessoa e um 

terreno rodeado por uma extensa 

propriedade privada. Todos esses 

fatores permitiram que ele adotasse 

uma solução muito diferente da que 

ele usaria em uma área urbana.”

(COHEN, 2007, p. 110 – tradução livre)

Enquanto os historiadores da arqui-
tetura apresentam a importância da 
casa dentro da trajetória de Mies van 
der Rohe, reforçando o cuidado com 
a proporção, modulação, implantação, 
acabamentos e materiais, Friedman en-
foca seu livro a relação de poder entre 
arquiteto e cliente. A doutora queria 
uma casa que atendesse aos seus gos-

tos e vontades, Mies também queria, e 
não necessariamente os gostos dos dois 
coincidiam. A proposta de um espaço 
integrado, de uma relação estreita en-
tre exterior e interior e da impessoali-
dade dos ambientes foi apresentada e 
defendida pelo arquiteto.

Tim Benton já questionou se seria 
possível ter um lar moderno numa 
casa moderna (aproveitando-se do tro-
cadilho entre home/lar e house/casa). 
Utiliza-se inclusive de um outro exem-
plo de projeto de Mies van der Rohe 
para exemplifi car seu pensamento: o 
projeto para uma casa sua apresentada 
em 1931 na exposição de Berlim, por 
mais bonita que fosse, assemelhava-se 
muito mais com um bunker do que 
com um lar. Tim Benton tem uma hi-
pótese apresentada no livro Th e moder-
nist house: as casas modernistas não são 
construídas para qualquer um: “o mo-
dernismo foi concebido na imagem de 
um tipo de pessoa muito específi co” 
(BENTON, 2006, p. 16 – tradução livre). No caso 
da Casa de Vidro, o edifício mostrou-
-se inadequado às vontades de sua 
moradora, ou sua moradora mostrou-
-se desconfortável com a arquitetura 
proposta. O prédio foi planejado para 
um único morador, cujas demandas 
programáticas eram mínimas: terraço, 
sala de jantar integrada à sala de estar, 
um quarto, dois banheiros e cozinha.  
A intimidade e o conforto da morado-
ra são deixados em segundo plano: o 

1| Trata-se do Centro de Preservação 
Cultural da Universidade de São Paulo, que 

desde 2004 abriga sua sede e suas atividades 
de cultura e extensão no imóvel tombado.
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região: Chicago Architecture Founda-
tion (http://www.architecture.org) disponibili-
za um tour pelas obras de Mies van der 
Rohe que tem como ponto alto a Casa 
Farnsworth, e Off  the map – Architec-
tural Excursion (http://www.off themapchicago.

com) propõe visitas individualizadas e 
acompanhadas por especialistas. Na 
divulgação dos dois tours, o edifício 
é considerado a “obra-prima” de Mies 
van der Rohe.

A questão da conservação da casa mo-
derna é outra ainda em aberto que 
precisa ser melhor analisada e com-
preendida. As frequentes inundações 
do edifício forçam as instituições de 
preservação americanas a buscarem al-
ternativas para a conservação da casa e 
de seus interiores. Muito foi discutido 
a este respeito, tendo em conta espe-
cialmente a integridade física do edifí-

cio. A memória da primeira moradora 
- que foi apoiadora e fi nanciadora da 
primeira casa de Mies van der Rohe nos 
Estados Unidos da América – precisa 
ainda fi car mais clara e exposta, seja pe-
los dilemas que são levantados quando 
se tratam da domesticidade e do mo-
rar moderno, seja pelos confl itos entre 
arquitetos e clientes – especialmente 
neste caso, uma mulher. Vale lembrar 
de que Edith Farnsworth era solteira, 
bem-sucedida profi ssionalmente, culta 
e viajada. Mas nos Estados Unidos dos 
anos 1950, a felicidade feminina ainda 
era quase que exclusivamente avaliada 
pelo sucesso do seu casamento. Igno-
rar a presença da senhora Farnsworth 
na história é uma evidência do quanto 
Mies van der Rohe saiu vitorioso na 
disputa pela casa.

da venda da casa e, na situação atual, 
é quase impossível perceber registros 
desta intervenção.

Um lar que nunca existiu,
mas está no interior
da Farnsworth

A história da proprietária, de sua casa 
e de seus gostos começou a ser apagada 
quando a mesma foi vendida para seu 
segundo proprietário, em 1972. Sir 
Peter Palumbo, um promotor imobi-
liário e colecionador de arte inglês, era 
um grande admirador de obras mo-
dernas, já interessado na obra de Mies 
van der Rohe, quando descobriu que a 
casa estava à venda.  Palumbo contra-
tou a empresa do neto de Mies van der 
Rohe, Dirk Lohan, para restaurá-la. A 
ideia era potencializar a pureza e sim-
plicidade daquela arquitetura.

Naquele momento, optou-se por ins-
talar peças de desenho moderno, reti-
rando os vestígios da antiga ocupação. 
No lugar da mobília herdada pela fa-
mília da senhora Farnsworth, foram 
instalados objetos de design moderno, 
próximos ao desenho desenvolvido na 
Bauhaus (entre eles, várias peças de 
Mies van der Rohe). Esculturas de Ri-
chard Serra e de Anthony Caro foram 
implantadas nos jardins. As lembran-
ças da sua primeira moradora foram 
diluídas, de maneira a reforçar a im-
portância da arquitetura miesiana.

Kenneth Frampton, ao tratar da casa, 
refere-se às desavenças entre arquiteto 
e cliente apenas no que se refere aos 
problemas fi nanceiros:

“Não admira que o custo exorbitante 

da casa tenha levado ao 

rompimento de relações entre Mies 

e a dra. Farnsworth. Hoje uma casa 

de fim de semana de um milionário 

distante; está adequadamente 

mobiliada apesar de quase 

sempre vazia, como um santuário 

xintoísta muito bem conservado e 

praticamente esquecido”.

(FRAMPTON, 2006, p. 286)

Em 2003, o edifício foi adquirido pelo 
National Trust for Historic Preservation 
e desde então está aberto para visita-
ção. Alguns roteiros arquitetônicos são 
propostos por instituições culturais da 

Cadeiras, poltronas, mesas, quadros, 
tapetes demonstram a personalidade 
de um lar e revelam as práticas dos 
espaços domésticos, institucionais, es-
colares etc.

O fato é que, apesar de todas as recla-
mações, a doutora Edith Farnsworth 
fi cou com a casa por quase 20 anos 
(com seus móveis de família) e tentou 
tornar o espaço com algo parecido 
com um lar. No entanto, os registros 
deste período são raros e difi cilmen-
te encontrados. O edifício de apoio 
à Casa Farnsworth – com uma recep-
ção onde o visitante paga pela visita e 
vislumbra objetos de recordação que 
reforçam o minimalismo do projeto – 
tem uma área onde os interessados são 
convidados a assistirem um vídeo so-
bre a importância desse prédio na his-
tória da arquitetura. Nenhuma infor-
mação é apresentada sobre as disputas 
entre arquiteto e cliente ao longo da 
construção da casa ou sobre o uso da 
mesma pela médica.

Na visita, assim como no vídeo intro-
dutório, reforçam-se as qualidades do 
objeto arquitetônico – e seu caráter 
único e inovador – mais do que o seu 
bom funcionamento como lar de uma 
mulher. Poucas informações sobre o 
uso da casa pela primeira moradora 
são apresentadas. Em um volume ane-
xo ao prédio de apoio, o guarda-roupa 
reivindicado pela moradora para seu 
quarto, e que o arquiteto achava des-
necessário (uma vez que seria uma casa 
para fi ns de semana), aguarda ser res-
taurado depois de ter sido danifi cado 
por uma inundação no edifício. Além 
deles, algumas fotos em painéis ilus-
tram de maneira superfi cial o período 
em que a Dra. Farnsworth utilizou a 
casa: sofás, cadeiras e mesas com dese-
nho tradicional, além de vasos, estátu-
as e luminárias antigas são apresenta-
dos em pequenas fotografi as.

Durante as quase duas décadas que 
a médica usou a casa, mostraram-se 
necessárias algumas modifi cações em 
relação projeto de Mies. Ela instalou 
telas anti-mosquito no espaço aberto 
do terraço. Afi rmava que esta seria a 
única maneira de conseguir utilizar 
aquele espaço sem ser incomodada 
pelos insetos tão frequentes naque-
la região da mata e próximo ao rio. 
A guia informou que as telas teriam 
incomodado muito o arquiteto. As 
mesmas foram retiradas no momento 

quarto não se isola e a ausência de um 
quarto de hóspedes determinava que 
as visitas deveriam dormir na sala.

Friedman afi rma que depois que dra. 
Farnsworth mudou-se para a casa a 
relação entre os dois piorou muito. 
Primeiro com relação ao conforto da 
casa; segundo por questões fi nancei-
ras. A confusão entre eles ganhou os 
jornais e ela reclamava, entre outras 
coisas, da impossibilidade de fi car so-
zinha sem ser observada (pelos curio-
sos que queriam conhecer a casa de 
Mies van der Rohe), dizia que se sentia 
como um animal enjaulado.

A casa como construção - planos livres, 
peles de vidro, espaços integrados - era 
um puro exercício da arquitetura mi-
nimalista que Mies sugeria. Sua bus-
ca era por uma linguagem universal, 
numa proposta arquitetônica baseada 
na racionalidade. Para Mies, a casa era 
um espaço de contemplação, um espa-
ço ordenado. O mobiliário lá colocado 
na atual disposição sugere que aquela 
ordem não deve ser perturbada para 
leitura completa do espaço e reforça a 
ideia de que a casa moderna exige um 
morador especial.

Ao longo da visita, a guia que conduz 
o grupo pela casa informa que, por 
conta de sua implantação e da abun-
dante natureza no entorno da casa, 
Mies teria tomado cuidado com as 
cores do mobiliário, dando preferên-
cia às cores neutras. No mês de outu-
bro, quando a visita foi realizada, os 
tons de amarelo, laranja e marrom das 
árvores ao redor inundam o espaço 
interior. Caminhando pelo edifício, 
a ausência de paredes como anteparos 
visuais (ocasionado pela transparência 
do vidro) reforça esta integração.

A mobília da casa – elemento funda-
mental para as práticas cotidianas e 
especialmente defi nidoras dos espaços 
internos nos edifícios de Mies van der 
Rohe – também foram objetos de dis-
puta entre cliente e arquiteto. A ques-
tão se dava entre os móveis de família 
da Dra. Farnsworth e aqueles moder-
nos desenhados por Mies. A proprie-
tária optou por aqueles que a faziam 
se sentir mais confortável e personifi -
cavam seus ambientes, os familiares. 
Pode parecer um detalhe na arquitetu-
ra de interiores de um prédio com as 
qualidades apresentadas por críticos, 
arquitetos e historiadores, mas não é. 
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Escrever é contar histórias, deixá-las 
para o futuro, pensar sobre o passado 
ou dizer sobre o presente. As experiên-
cias femininas e literárias são valiosas 
fontes nos discursos da arquitetura. 
Acima de tudo, existir, ter liberdade 
sobre espaço, estar presente nas rela-
ções públicas, conquistar o direito à 
voz dentro da sociedade é pensar e es-
crever: Onde a mulher existe?

Assim, escrever sobre mulheres num 
mundo de histórias masculinas é algo 
instigador e bastante difícil. Muitas 
mulheres não sobreviveram à peneira 
do tempo não por não serem sufi cien-
temente boas em suas profi ssões, mas 
sim por simplesmente não terem sido 
citadas. Algumas, ainda que produzis-
sem ao lado de homens eram subju-
gadas e esquecidas, outras, com suas 
produções individuais, nunca foram 
reconhecidas pela crítica.

Sendo a história importante para a 
compreensão das memórias destas 
mulheres, é necessário que esta seja 
reescrita ou reinterpretada de manei-
ra com que elas, que sempre existiram 
às margens, apareçam das sombras e, 
auspiciosamente, nos orientem para 
os novos caminhos que devemos to-
mar na arquitetura, urbanismo, e na 
atualidade de nossos espaços.

Para que esse desafi o seja possível, 
considerando o papel de gênero um 
impasse social ainda muito atual, é 
necessário contar essa história: Onde e 
quando a mulher passou a ser relevan-
te nas decisões arquitetônicas? Quais 
são as pioneiras da arquitetura e do ur-
banismo? Onde, de fato, é o lugar das 
mulheres em nossas cidades? O que 
se espera do futuro da arquitetura le-
vando em consideração, além do nos-
so tempo e espaço, a luta por direitos 
iguais entre os sexos?

Deste modo, tais perguntas levam-nos 
a refl etir para além da teoria da arquite-
tura, escrita na sua grande maioria por 
homens. A questão está no papel social 
da produção do espaço no que tange as 
mulheres. O século XXI traz essas per-
guntas à tona de uma maneira mais am-
pla, a fi m de compreender o mundo ao 
nosso redor e assumir a responsabilida-
de da arquitetura e urbanismo de pen-
sar e criar lugares mais inclusivos onde a 
mulher seja de fato representada.

ARQUITETURA FEITA
POR MULHERES

Em um primeiro momento, a pro-
dução feminina na arquitetura era a 
escrita de teoria como forma de pos-
sibilidade de reconhecimento, e, nesse 
contexto, a casa também era o assunto 
principal. Assim, nos tratados domés-
ticos feitos por Catherine Beecher e 
Harriet Beecher Stowe (1841), elas 
pensavam sobre a redução do espaço 
da casa para viver melhor, ainda que 
uma casa menor custasse menos para 
construir, a preocupação primordial 
era o conforto para cuidar da limpeza, 
tarefa feminina. Mais tarde, a cozinha 
de Frankfurt desenhada por Margarete 
Schütte-Lihotzky (1927) nos apresen-
tou um estudo funcional e efi ciente 
sobre esse espaço de trabalho que, na-
quela época, ainda era quase que ex-
clusivamente de mulheres. Desta for-
ma, a escrita e a casa foram sua porta 
de entrada na produção arquitetônica. 
Nesse momento: eles davam conta das 
grandes obras, elas do que lhes cabia 
no papel feminino e doméstico.

Aqui, é importante ressaltar que a 
educação - direito do conhecimento 
acadêmico - também teve de ser uma 
conquista social para elas, enquanto 
que para eles sempre foi primordial. 
Por exemplo, o que acontecia nas es-

colas de arquitetura como a Bauhaus 
e a Escola de Cambridge; na primeira 
foi vetado ou difi cultado o ingresso 
de mulheres no início de sua forma-
ção, já a segunda foi criada como uma 
alternativa à Harvard, que também 
não admitia mulheres. Mesmo assim, 
a segregação no estudo era tanta que 
os projetos de arquitetura ensinados 
eram exclusivamente domésticos. Elas 
não eram protagonistas nos desenhos 
e no fazer da obra, suas relações com 
a casa e cidade se davam em outra di-
mensão. Uma delas é a escrita, onde 
podemos observar o campo ampliado 
da arquitetura na imaginação textual 
das mulheres.

Essa fi ssura que existia entre a casa e 
a cidade só veio a ser compreendida 
depois que a igualdade de gênero co-
meçou a ser colocada em questão. Essa 
distância torna-se fácil de ser compre-
endida uma vez que a casa foi, por 
muito tempo, desconexa da cidade ou 
do público/político, tentando de ma-
neira mais simplifi cada entender-se o 
projeto como foco central de um de-
senho de qualidade e que proporcio-
nasse uma melhor organização: a casa 
ideal; já as cidades eram vistas de mui-
tas perspectivas organizacionais, rela-
cionando-se com a sociedade; como as 
cidades industriais, cidades universitá-
rias, cidades utópicas e as cidades dos 
grandes centros econômicos e do capi-
tal. A fi ssura começa a aparecer quan-
do se percebe a casa como ponto de 
partida do urbanismo, a casa refl exo 
da cidade ou a cidade refl exo da casa, 
como na Casa Kabyle|1| de Bourdieu.

As primeiras arquitetas faziam a aná-
lise da casa para mulher, desenhando 
o olhar machista das questões sobre 
espaço; pois relacioná-las ao mundo 
doméstico não é torná-las mais rele-
vantes, mas sim continuar propagan-
do a maneira hegemônica dos papéis 
sociais de cada gênero. Contudo, ape-
sar de legitimar a segregação feminina 
ao lar, a arquitetura feita por elas trou-
xe para a cena a discussão sobre o lu-
gar da mulher nas produções, assim, a 
partir dessa contribuição dos projetos 
de casas mais “inteligentes”, como os 
desenvolvidos pensando numa maior 
autonomia na cozinha, questões como 
a facilidade de limpeza, segurança para 
crianças ou até mesmo as dimensões 
ergonômicas, que se deu o início de 
uma libertação: nesse momento, as 
mulheres puderam entrar em contato 

com o meio público por ter mais tem-
po para si, atuando da maneira mais 
positiva em suas próprias vidas.

VIRGINIA WOOLF
E UM TETO TODO SEU

Tomando como ponto de partida a 
literatura e a escrita, profi ssões que 
acontecem, em alguma medida, no es-
paço doméstico ou privado, lugar que 
também foi reconhecido como restri-
tamente feminino por muito tempo, 
as mulheres que escreveram em seu 
lar nos dizem muito sobre o mundo 
ao redor.

Adeline Virginia Stephen (Londres, 
25 de janeiro de 1882 — Lewes, 28 de 
março de 1941), conhecida por Virgi-
nia Woolf, sobrenome que herdou de 
seu marido Leonard Woolf, foi uma 
escritora, ensaísta e editora britânica, 
reconhecida como uma das mais re-
levantes fi guras do modernismo. Aos 
20 anos já era uma crítica literária ex-
periente e em 1905 passou a escrever 
regularmente para o Th e Times Lite-
rary Supplement - uma publicação se-
manal de crítica literária em Londres. 
Sua produção esteve sempre ligada às 
questões feministas, desde os artigos 
de jornais e revistas aos livros de fi c-
ção.

Um de seus textos mais proeminentes 
da literatura feminista é um discurso 
escrito a pedido da Newnham College 
e da Girton College, faculdade só para 
mulheres, para uma fala que tivesse 
por tema mulheres e fi cção. Esse tex-
to foi escolhido para esse debate en-
tre arquitetura, urbanismo e condição 
social da mulher porque trata de seu 
próprio espaço de escrita, tanto físico 
como social, e se desenvolve nas ques-
tões de seu lugar no mundo.

Em A Room of One’s Own (1929), 
(“Um teto todo seu”, no título tradu-
zido para o português), WOOLF (1929, p. 

52) escreve:

“Algumas das palavras mais 

inspiradas, alguns dos pensamentos 

mais profundos da literatura 

vieram de seus lábios; na vida 

real, ela pouco conseguia ler, 

mal conseguia soletrar e era 

propriedade do marido”.

Portanto, a sociedade e os instrumen-
tos de dominação estavam ali, criando 
fronteiras para a existência de poetisa, 
barrando o pensamento e criando um 
espaço de segregação e fechamento ao 
processo intelectual feminino.

Baseada nesse pensamento, ela cria 
uma personagem chamada Judith, 
supostamente uma irmã para Shakes-
peare, maravilhosamente dotada e ta-
lentosa. Como é sabido, Shakespeare 
teve um fi lho bem antes de se casar, 
assim, foi tentar a sorte fugindo para 
Londres. Rapidamente ele conseguiu 
trabalho no teatro, tornou-se ator de 
sucesso e chegou a ganhar acesso ao 
palácio da rainha por suas fabulosas 
peças.

Diferentemente, Judith não rece-
beu a mesma educação que o irmão, 
e claramente o casamento era o seu 
único destino. No entanto, recusou 
a casar-se e foi espancada pelo pai. 
Numa noite quente, fugiu e seguiu 
para Londres.  Assim como o irmão, 
ela tinha uma predileção para o teatro 
e foi tentar a sorte à porta de algum. 
Conseguiu apenas fi car grávida de um 
único homem que se compadeceu de 
sua coragem. O que acontece depois?

“Quem pode medir o fogo e a violência 

do coração do poeta quando 

capturado e enredado num corpo de 

mulher? — matou-se numa noite de 

inverno, e está enterrada.”

WOOLF (1929, p. 61).

Logo, Judith não obteve sucesso por 
sua condição de ser mulher. Assim se 
daria a história se uma mulher, na épo-
ca de Shakespeare, tivesse tido a mes-
ma genialidade, segundo Woolf.

Além das personagens, há no discurso 
um relato pessoal de sua condição. Es-
creve, WOOLF (1929, p. 47):

“A notícia da herança chegou certa 

noite quase simultaneamente com a 

da aprovação do decreto que deu 

o voto às mulheres. A carta de um 

advogado caiu na caixa do correio 

e, quando a abri,  descobri que ela 

me havia deixado quinhentas libras 

anuais até o fim da minha vida. 

Dos dois — o voto e o dinheiro —, o 

RESUMO

Este artigo é resultado do Trabalho 
Final de Graduação em Arquitetura 
e Urbanismo desenvolvido em 
2016 com o título “Onde elas 
escrevem?”, orientado por Sulamita 
Lino. Este trabalho diz respeito 
primordialmente à história delas 
por elas. Onde elas escrevem 
transcende do espaço arquitetônico 
para o espaço social e vivenciado 
por mulheres. Partindo desta 
refl exão, percebe-se que as histórias 
da literatura também nos contam 
as histórias do mundo construído. 
O objetivo é demonstrar a 
desigualdade de gênero dentro da 
arquitetura através da voz e do 
lugar de escrita de mulheres.

1| A casa kabyle ou o mundo às avessas é 
o desenho intelectual de Pierre Bourdieu 
a respeito da moradia do povo Kabyle. O 
modo como se dão as relações familiares 

dentro da casa é o modo como se dá 
a dinâmica social exterior; o espaço é 

construído a partir dos ritos.

54 ELAS ESCREVEM,
ELES CONSTROEM
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Por Barbara Alves Pinto 
Bravo

lugar das relações humanas. A obra in-
telectual feminina na escrita, na fi cção 
e na própria arquitetura é desvaloriza-
da e, de certa forma, difi cultada pelos 
instrumentos sociais que interferem 
nesse espaço de forma desigual. Ado-
tar uma abertura crítica para a história 
e o signifi cado da arquitetura, percor-
rer novos caminhos, conhecer outras 
perspectivas em relação a ela, só pode, 
de fato, construir novas possibilidades 
para construir cidades e pensamentos.

Ou seja, é impossível desassociar as 
esferas do público e do privado como 
consequência no impacto da autono-
mia feminina no espaço político. Estas 
não são dimensões distintas e, pelo 
contrário, a manutenção da vida pri-
vada que diz respeito somente à famí-
lia, ou a quem está dentro da casa, dei-
xa ainda mais vulneráveis os direitos 
da mulher, bloqueia uma proteção do 
Estado, regulamenta crimes passionais 
e silencia vítimas.

A exclusão das mulheres na produção 
de oportunidades não é somente de 
ordem econômica e de desempenho 
de um papel estabelecido por gênero, 
mas de uma poética do privado, onde 
o poder de dominação impera e o con-
trole da privacidade é claramente mas-
culino. Numa estrutura que condena 
a dona de casa a este papel desenhado 
pela ordem patriarcal, a privacidade 
fortalece a desigualdade na esfera pú-
blica. Segundo BIROLI, 2014, p. 39

“O controle público compulsório 

é problemático, mas o silêncio 

compulsório devido à estigmas e 

ameaças de violências também é.”

Sendo assim, é necessário um equilí-
brio entre as esferas para a democracia 
e justiça. A presença feminina nos es-
paços públicos depende dessa dualida-
de entre o que deve se tornar público 
em suas relações sociais e o que conti-
nua privado.

Deste modo, é imensamente visível 
quando uma mulher não se sente a 
vontade nas cidades, principalmente 
pela noite. Algumas esquinas e bote-
quins são lugares desprezíveis por tra-
zerem à mente a sensação de medo e 
impotência diante da violência intrín-
seca da sociedade patriarcal. A estrutu-
ração da cidade ou comunidade se dá 
a partir de sua apropriação de espaço e 
das relações sociais de pertencimento. 
É nas cidades que as mulheres podem 
dar-se conta de sua própria condição 
dentro da sociedade. Onde elas escre-
vem suas histórias?

A contribuição do estudo de gênero 
em arquitetura é o subsídio tanto para 
o reconhecimento de mulheres que fo-
ram deixadas de lado pela história es-
crita, quanto para uma produção vol-
tada para a relação entre a mulher e o 

dinheiro, devo admitir, pareceu-me 

infinitamente mais importante.”

De acordo com isso, a sua história 
acontece porque ela é uma mulher que 
possui condições fi nanceiras para es-
crever: possui uma casa, comida e rou-
pas. O essencial para poder ser livre, 
mesmo que ainda com muita repres-
são interior. Esse aprisionamento das 
capacidades intelectuais das mulheres 
é fonte do discurso proferido que faz 
diversas perguntas sobre o porquê de a 
mulher ser invariavelmente subcitada.

Por consequência, a casa é uma das 
questões que ameaçam essa privacida-
de e incentivo para escrever. Virginia 
Woolf produziu em casa, mas na sua 
própria casa, com um teto todo seu. As-
sim, um espaço, um lugar é necessá-
rio para que no mais íntimo a mulher 
possa fazer fi cção ou o que ela quiser.

Certamente, Woolf e seus textos tem 
um legado enorme para a discussão 
sobre desigualdade de gênero, trazendo 
à tona a realidade de que é necessário 
um lugar para escrever, algo que, na-
quele momento, era um fator impres-
cindível para o começo da libertação 
da mulher. Uma casa que abrigue seus 
anseios, onde se possa falar livremente 
e um ambiente todo seu escreve as ins-
pirações dos dias atuais.

A POÉTICA DO ESPAÇO
PARA MULHERES

Compreender as estruturas de domi-
nação e a maneira como se relacionam 
as esferas do público e do privado é 
fundamental na garantia de direitos 
iguais. O espaço privado da residên-
cia é, por muitas vezes, romantizado e 
descolado do meio social nos discursos 
generalistas. Contudo, o que acontece 
na realidade doméstica é imprescin-
divelmente refl etido na esfera públi-
ca e vice-versa. O impacto pessoal 
na formação de cidadania feminina é 
profundo na discussão que pretende 
uma esfera política igualitária, onde 
homens e mulheres tenham voz ativa 
e relações mais justas. É na casa que se 
constroem as relações, tanto positivas 
quanto negativas, e é na família que 
as responsabilidades são divididas pe-
sando: tarefas femininas e masculinas 
no que se considera tradicionalmente 
aceito e reproduzido.
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O tema e o conceito

O trabalho procura enfatizar o tema 
da apropriação do corpo da mulher, 
obra que confronta a questão atual de 
gênero. A procura pela perfeição es-
tética, a mercantilização do corpo, o 
assédio e a violência, a imposição de 
regras e meios de conduta à mulher, 
são as tensões exploradas neste ensaio. 
As imagens e palavras são tratadas em 
um tom áspero que refl etem a angústia 
causada por esses confl itos diários. 

As imagens retratam o corpo nu e cru. 
Corpos frágeis nos quais foram projeta-
das marcas de violências vividas diaria-
mente. Camadas estas que reproduzem 
a violência simbólica (Bourdier), sobre-
põem seus corpos e criam vazios (suas 
sombras) que devem ser enfrentados.

A ausência da face dessas mulheres 
– escondidas por sombras, marcas, 
vergonha, ou mais de uma destas 
possibilidades – gera desconforto aos 
observadores. Isso porque sentem, ao 
mesmo tempo, a ligação do pertenci-
mento e o distanciamento da essência 
dessas mulheres devido à ausência de 
identidade (rosto). Essas marcas per-
tencem a todas.

A imagem projetada em seus corpos, 
assim como o confronto e o rompi-
mento dessas imagens geradas por 
sua sombra encontra a 1- solidez e a 
certeza do objeto e 2- sua dissolução 
no fl uxo do processo. A arte luta por 
manter seu lugar no campo indetermi-
nado que separa os dois extremos.

Este trabalho tem a intenção de refl etir 
sobre esta apropriação regida por uma 
cultura machista persistente e incoe-
rente com nosso tempo.

A costura

Como uma tentativa de interromper 
suas feridas abertas e suas dores, cria-
-se uma terceira camada sobre seus 
corpos e suas marcas. A costura traz 
novos signifi cados sobre o elemento 
de violência e repressão. Apesar dessas 
tentativas de fechar as feridas, haverá 
sempre cicatrizes. Há assim o questio-
namento: será que temos sempre de 
interromper feridas abertas?

“Então, de um modo literal, os 

homens comandam o mundo, e isso 

fez sentido há milhares de anos 

atrás. Porque então os seres 

humanos viviam em um mundo em que 

a força física era o atributo mais 

importante para a sobrevivência. A 

pessoa mais fisicamente forte era 

mais apta para a liderança, e os 

homens, em geral, são fisicamente 

mais fortes. É claro que há muitas 

exceções. Mas hoje nós vivemos em 

um mundo completamente diferente. 

A pessoa mais apta para liderar não 

é a pessoa fisicamente mais forte. 

É a pessoa mais criativa, a pessoa 

mais inteligente, a pessoa mais 

inovadora, E NÃO HÁ HORMÔNIOS PARA 

ESSES ATRIBUTOS. Um homem é tão 

apto quanto uma mulher para ser 

inteligente, para ser criativo, para 

ser inovador. Nós evoluímos, mas me 

parece que nossas ideias de gênero 

não evoluíram.”

Ngozi Adichie
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PROJETOS INTEGRADOS

arquitetura . engenharia

Sentada à sombra daquela árvore eu me sentia em casa. Faltavam aproximada-
mente dez dias para eu deixar o Senegal. Ao chegar no Brasil, haveriam muitas 
coisas a se refl etir com perspectiva. Mas, naquele momento, isso não importava. 
Eu estava sentada em uma esteira de plástico, tomando chá com meu amigo Sidi, 
de 70 anos, suas duas esposas e seus 13 fi lhos. E aquilo, de repente, me pareceu a 
coisa mais natural do mundo.

Quando cheguei ao Brasil, me perguntaram como havia sido a experiência na-
quele país tão desconhecido. Quando eu disse que iria para a África trabalhar 
durante quase 4 meses, alguns me tacharam de louca, outros de aventureira. Para 
alguns da família, sei que me tornei algo próximo do que seria a ovelha negra, que 
foge do rebanho sem saber muito bem onde vai chegar e o porquê dessa jornada. 
Pensei então que o ideal seria chegar em casa com respostas muito claras na minha 
cabeça e cheia de sucessos para contar. Entretanto, cheguei cheia de dúvidas, e, até 
agora, não sei muito bem dizer “onde” cheguei, só tenho clareza do “porquê”: fui 
ao Senegal coordenar a construção de um Centro Cultural num vilarejo chamado 
Gandiol, no norte do país.

Ser arquiteta, mulher, jovem e estrangeira num país como o Senegal certamente 
apresenta uma série de desafi os. Não foi fácil chegar à obra nas primeiras semanas 
e perceber que minha palavra e minhas ideias não valiam tanto naquele ambiente. 
E mesmo com todo o apoio técnico que nossa equipe teve para desenvolver esse 
projeto, cheguei extremamente insegura no terreno. Era minha primeira vez coor-
denando uma obra e tomando decisões que afetariam a vida de tantos habitantes 
que usariam aqueles edifícios nos anos por vir. Além disso, eu estava coordenando 
uma obra em um país onde as mulheres têm outro papel.

Apesar das minhas inseguranças, eu levantava todos os dias, colocava protetor 
solar e caminhava sob um sol escaldante com meu caderninho cheio de anotações 
e recomendações. Chegava no terreno e comentava com os trabalhadores o que 
faríamos naquele dia. Tudo para receber como resposta: “Ok, mas onde estão o 
Lamine e o Antônio? ” E aqui necessito abrir um parêntesis: esses homens não 
são arquitetos, nem engenheiros, nem mestres de obras. São peças fundamentais 
na ONG onde eu trabalhei: pessoas criativas, interessadas e com um bom co-
nhecimento empírico de construção, que defi nitivamente me ajudaram bastante 
a conduzir a obra. O problema é que por sua idade e gênero eles naturalmente 
estavam acima de mim em qualquer hierarquia possível, principalmente naquela 
sociedade. E isso inevitavelmente acabou difi cultando bastante meu trabalho.

Demorou um pouco para a equipe perceber que não precisava esperar os homens 
chegarem na obra para iniciar o trabalho. Tive que ser simpática e insistente. Pou-
co a pouco, fui percebendo que para ganhar o respeito daquelas pessoas, eu preci-
sava também ganhar sua confi ança. Isso me indignava bastante, ter que lutar ali por 
algo básico que eu sabia que merecia. Mas enfi m, eu estava longe de casa e tinha que 
lidar com minha realidade. Assim, dia após dia, semana após semana, convivemos 
naquele terreno sob aquele sol, e ao fi nal de um mês já éramos todos amigos.

Po Thaisa Comelli

Dedico esse texto às maravilhosas 
Ainhoa, Ana, Caroline, Irene, Laura, 
Rocío e principalmente Nerea, 
mulheres fortes e protagonistas, 
que tiveram um papel fundamental 
nesse projeto e conhecem muito 
bem as difi culdades de ser mulher e 
trabalhar longe de casa. E claro, dedico 
esse texto às Mamas senegalesas e 
africanas, que podem tudo e são o 
exemplo de força e vitalidade que 
quero levar para toda a vida.

| Alguns nomes nessa crônica foram modifi cados.

| Esse texto representa minhas impressões 
pessoais baseadas na minha experiência 
vivendo e trabalhando em um pequeno 
vilarejo no norte do Senegal, e podem não 
representar a vida e costumes senegaleses 
em grandes capitais ou outras regiões do país.

63
uma crônica sobre uma construção,
poligamia e empoderamento femin ino

E ESTRANGEIRA
ARQUITETA, MULHER

NUM PAÍS MUCULMANO
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No horário de trabalho (e especialmente durante a pausa para o chá), havia tempo 
para muitas conversas e prosas. Nós costumávamos falar sobre o assunto prosaico 
preferido dos senegaleses: o casamento. Eles eram extremamente curiosos sobre o 
fato de eu nao ter interesse em me casar. Lhes dizia: “quem sabe no futuro…”, e 
eles faziam aquela cara de quem estava escutando uma piada e não entendia muito 
bem. Para eles, a vida se constrói em torno da família. A família é o bem mais 
precioso…. Se vive e se trabalha por isso. E quem somos nós ocidentais para dizer 
o contrário? E nesse contexto, o papel da mulher ali ainda permanece o mesmo e 
é pouquíssimo contestado.

Como em tantas outras culturas e famílias, a mulher senegalesa vive seus dias 
cozinhando e cuidando da casa e dos filhos, ou pelo menos é isso que se entende 
à primeira vista. O Senegal é um país ambíguo, de maneiras que talvez eu não 
seja capaz de exprimir em palavras. O que mais me impressionava, era como as 
mulheres ali podiam ser tão submissas e ao mesmo tempo tão empoderadas. E 
como os homens podiam ser tão machistas e ao mesmo tempo ter um respeito tão 
profundo por suas mães, esposas e amigas.

As mulheres ali vivem sim para cozinhar, lavar e cuidar das crianças, mas elas tam-
bém possuem um papel importantíssimo na economia das famílias e, inclusive, na 
economia do país. Elas aproveitam seu tempo da melhor forma possível: quatro 
horas por dia cozinhando um thieboudienne|1|, 1 hora para fazer tranças nos cabe-
los, 1 hora para varrer toda a areia da casa e as horas intermináveis para cuidar das 
crianças. Mas claro, o senso de sororidade ajuda: as mulheres são muito solidárias 
e cuidam dos filhos umas das outras, sejam elas amigas, irmãs, ou até mesmo a 
segunda esposa do seu marido. Cada criança é de uma, mas também é de todas. 
E digo isso sem muito romantismo, a noção de família e de comunidade lá é algo 
que talvez eu nunca chegue a entender.

Enfim, e com o tempo que sobra, a maior parte delas participa de alguma ativida-
de para incrementar a renda familiar. Em Gandiol, por exemplo, que é formado 
por aproximadamente 30 aldeias esparsas, quase todas as regiões possuem sua 
associação de mulheres. A maior parte delas desenvolve algum tipo de sistema 
informal de microcrédito, emprestando dinheiro para quem precisa, comprando 
utensílios para alugar e usando o lucro e juros para investir em pequenos negócios, 
que a longo prazo proporcionam dividendos para todas. Junte a isso o fato de que 
no norte do Senegal uma grande parcela dos homens trabalha como pescadores. 
Muitos saem de casa e passam meses na Mauritânia pescando. Assim, os pequenos 
vilarejos senegaleses estão repletos de mulheres e crianças. E são essas mulheres 
que têm de batalhar para erguer o país!

Em meio a todo esse contexto, ainda há a questão da poligamia, que na cabeça 
delas torna tudo isso muito mais fácil. Em geral, uma mulher senegalesa pensa: 
uma esposa a mais significa mais ajuda para dividir as tarefas domésticas, mais 
ajuda para cozinhar, cuidar dos filhos, e inclusive entreter o marido…. Para elas, 
uma esposa a mais é o tempo que sobra para conduzir essas pequenas iniciativas 
que fazem delas grandes empreendedoras. Não quero com isso tampouco genera-
lizar ou valorizar a poligamia. Afinal, a desigualdade deste tipo de relação para a 
mulher é evidente. Mas mesmo assim, não pude deixar de empatizar em como, até 
nesse contexto tão assimétrico, as mulheres senegalesas conseguem empoderar-se. 
Talvez não do jeito mais convencional, mas não há como negar o quão poderosas 
são aquelas mulheres.

Por todos esses fatores, era extremamente curioso para mim ver como, pouco a 
pouco, eu também passei a fazer parte dessa contradição cultural de gênero junto 
a meus companheiros de obra. Da mesma forma que eles eram extremamente 
patriarcais e machistas com suas mulheres e esposas, eles as admiravam profun-
damente. E não falo aqui daquele tipo de admiração que se diz em uma mesa de 
bar para esconder o desejo de ter uma mulher submissa. Ainda que o mero senti-
mento definitivamente não seja suficiente para provocar uma mudança estrutural 
naquela sociedade, falo de admiração verdadeira, e do reconhecimento de que 
aquelas mulheres de fato são os pilares de todas as famílias. 

Os trabalhadores passaram a ter essa mesma admiração por mim. Não entendiam 
por que eu focava na minha profissão e não queria me casar. Era coisa de “toubab|2| 
ocidental”… Mesmo assim, comecei a perceber o profundo respeito que eles passa-
ram a ter, pouco a pouco, com relação às minhas opiniões, meus aportes e inclusive 
minhas ordens. Em algumas ocasiões, me disseram que queriam que seus filhos e fi-
lhas estudassem bastante para ser como eu. Também chegamos a esboçar no terreno 
debates sobre feminismo, onde eles surpreendentemente disseram, ao final de muita 
argumentação, que creem que uma mulher é capaz de ser tudo o que ela quiser.

Não sei até que ponto esse pensamento poderia ser aplicado na prática em suas 
vidas cotidianas, mas eu sempre saía de lá com a sensação de que, apesar de to-
das as influências opressoras e machistas da cultura e da religião local, no fundo, 
aquela era uma sociedade matriarcal e com uma pontinha de feminismo em suas 
entranhas, por mais louca que essa ideia pareça. 

Nesse clima de aprendizado e descobertas, meus dias no Senegal foram passando 
enquanto a obra avançava. Lá, construí um ambiente de amizade e carinho. O 
mestre de obras, o jardineiro e tantos outros colegas nos chamavam constante-
mente para ir às suas casas comer as iguarias senegalesas que preparavam suas 
mulheres. E foi em um desses almoços ao ar livre que eu me sentei no pátio arbo-
rizado de Sidi, o jardineiro, e fiquei me perguntando o que exatamente eu tinha 
aprendido naquele local.

Certamente, aprendi muito sobre construção, sobre técnicas em adobe, sobre te-
tos de palha e sobre carpintaria. Mas muito além disso, aprendi sobre poligamia, 
sobre o islam, sobre a família, sobre coletividade, sobre solidariedade e, também, 
saí com aquela pulguinha atrás da orelha sobre o que realmente significaria empo-
deramento feminino numa sociedade como aquela.

Eles certamente ainda têm um longo caminho a percorrer rumo à igualdade de 
gênero... Mas é possível empatizar com uma sociedade tão machista e ainda sim 
me considerar feminista? Ou ver feminismo em algo que jamais seria considerado 
como tal de acordo com meus parâmetros? É possível defender e buscar uma vida 
coerente e livre para mulheres, e ainda assim admirar aquela ambigüidade com 
a qual os senegaleses constroem seu dia a dia? Deixei aquelas dúvidas coçarem a 
minha boca, e depois as adocei com um pouquinho de chá senegalês…

Engenheira muda
vira nome de revista

Olá, sou Leticia Barbosa, arquiteta e ur-
banista, tenho 29 anos e a ideia do Cole-
tivo Arquitetas Invisíveis é tão atual que 
resolvi expor a experiência de ser, de al-
guma forma, invisível no meu trabalho.

Sendo assim, resolvi escrever para que eu 
possa, além de me alimentar com as ma-
térias, contribuir trazendo um contexto 
que não é só meu... (eu tenho certeza) e 
mostrar como a realidade de nossas ar-
quitetas do século passado ainda persiste 
em um mundo moderno.

Há um ano exatamente aceitei um desa-
fio em minha vida, estava me mudando 
para uma cidade vinte vezes menor que 
a minha cidade natal, porém muito ca-
tivante e interessante e que de alguma 
forma exerce sobre mim uma curiosida-
de e interesse sem tamanho.

Fui trabalhar na Prefeitura de Casa Bran-
ca, interior do estado de São Paulo. De lá 
para cá tenho vivido a experiência e a ta-
refa diária de tentar explicar a muitos as 
diferenças entre ser arquiteta e engenheira.

Muitas vezes, sem sucesso, continuo a ser 
chamada de engenheira, mesmo após uma 
longa conversa. A verdade é que, onde 
hoje existe a arquiteta, o engenheiro vive 
desde ‘’sempre‘’ executando tudo que se 
diz relativo a projetos, obras, construções, 
reformas, entre muitas e muitas vertentes 
da área de engenharia e da arquitetura.

Sinto como se não houvesse espaço para 
essa palavra no cotidiano e na mente de 
grande parte dos profissionais da área. É 
como se, mesmo após uma longa explica-
ção ou apenas a contraditória de dizer 
qual sua profissão, eu apenas continuasse 
sendo a engenheira, como se a arquitetu-
ra fosse apenas uma parte da engenha-
ria, como se não fizesse importância ou 
diferença para ninguém, como se não 
houvessem diferenças suficientes para 

mudar hábitos e uma cultura local.

A experiência não acontece apenas 
dentro da prefeitura, mas também em 
serviços particulares: é um consenso de 
que apenas engenheiros, homens, são os 
profissionais que podem resolver, fazer e 
acontecer. Diante disso, me sinto como 
um engenheiro mudo, gritando que é 
arquiteto sem ser ouvido ou compreen-
dido por ninguém. Nesse contexto, con-
tinuo sendo a engenheira, mesmo depois 
de todo o esforço. A frustração diante 
dessa incompreensão profissional torna 
tudo muito confuso, pois para o outro só 
existem duas possibilidades: a primeira é 
que se entenda a dura busca por palavras 
que consigam explicar e mudar concei-
tos; a segunda cai na inércia da conclu-
são tirada daquilo tudo.

Nesse contexto, continuo lutando diaria-
mente pelo reconhecimento e crescimento, 
sendo respeitada, muito mais como enge-
nheira do que como arquiteta, que nessas 
e outras acabou virando nome de revista.

1| Prato típico no Senegal, a base de arroz e peixe. 
Consumido normalmente na hora do almoço, seu 

preparo dura em torno de 3 a 4 horas.

2| Nome no idioma wolof genéricamente 
usado para se referir a uma pessoa de cor 

branca, embora o termo também possa ganhar 
outras conotações dependendo do contexto.



Por Julia Matos

bebês. Ao longo do século XX, consoli-
da-se o processo de medicalização, que 
trouxe grandes transformações no mo-
delo de assistência ao parto e chega a 
um momento de contra produtividade.

“A contra produtividade é descrita 

como uma ferramenta que passa 

a produzir efeitos paradoxais, 

operando contra o objetivo 

implícito em suas funções como, 

por exemplo, instituições de saúde 

que produzem doenças, medicina 

que produz iatrogênicas. No caso 

em questão, a cesariana que 

produz morbidade e mortalidade 

materna e neonatal. [ . . .]  em 

relação ao parto, a medicalização 

influenciou a capacidade da mulher 

de enfrentamento autônomo da 

experiência de parir, gerando 

dependência excessiva, heteronímia 

e um consumo abusivo e contra 

produtivo de cesarianas.”

(LEÃO, 2013, p. 2396)

A experiência individualizada de par-
to e nascimento domiciliar, onde a 
mulher se sentia segura e confortável, 
acompanhada de sua família, torna-se 
uma experiência similar à uma linha 
de montagem (sala de pré-parto, sala 
de parto e sala de pós-parto) dentro de 
uma indústria (hospital). Sozinha, em 
um lugar estéril, mecânico, metálico, 
a mulher tem vivido um momento de 
violência e desrespeito à sua fi siologia.

UMA NOVA PERSPECTIVA

Muitos esforços têm sido feitos para 
disfarçar a frieza e a impessoalidade 
dos ambientes hospitalares. A tentati-

va de humanizar espaços hospitalares 
já construídos nos moldes tradicionais 
parece não surtir efeito, pois a insti-
tuição como unidade ainda é atrelada 
a patologias e sofrimento no incons-
ciente coletivo. No Brasil, os projetos 
de arquitetura hospitalar de materni-
dades – que levam em consideração 
a humanização do parto – ainda são 
incipientes. Além disso, as práticas 
profi ssionais de conduta humanizada 
– “respeito ao parto como experiên-
cia pessoal, cultural, sexual e familiar, 
fundamentada no protagonismo e 
autonomia da mulher” – nem sempre 
estão presentes nessas edifi cações.

A implantação de unidades obstétri-
cas não hospitalares, como as Casas 
de Parto, surge como uma possibili-
dade de resgatar a percepção do parto 
e nascimento como evento fi siológi-
co, dissociado da imagem de doença 
normalmente vinculada ao hospital. 
Em 1999, foi publicada a Portaria n° 
985/MS, que instituiu os Centros de 
Parto Normal no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS). No mesmo 
ano, foi aberta no Ministério da Saú-
de uma linha de fi nanciamento para 
construção e implantação de Centros 
de Parto Normal, que recebeu diversos 
projetos. Destes, foram aprovados 19, 
referentes a 33 CPN, dos quais apenas 
uma minoria foi concluída e está em 
funcionamento.

Além do Ministério da Saúde, a Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (ANVISA), após ampla consulta 
pública, reconheceu o CPN como 
instituição de saúde, através da Reso-
lução da Diretoria Colegiada (RDC) 
36/2008, que regulamenta o “Serviço 
de Atenção Obstétrica e Neonatal”. 
Contudo, a implementação de Casas 
de Parto “envolve disputas corporati-

vas e de recursos, e é um campo de in-
tenso confl ito, pois os médicos sentem 
seu espaço expropriado, reagindo de 
várias formas”. (DINIZ, 2005, p.634)

Nas Casas de Parto, se observa o ali-
nhamento de duas premissas necessá-
rias para a humanização do nascimen-
to: práticas profi ssionais e o ambiente 
construído. A equipe que atua nesses 
espaços é multidisciplinar, majorita-
riamente composta de enfermeiras 
obstétricas e obstetrizes. Todas as de-
mandas do ciclo gravídico puerperal 
de baixo risco são contempladas, com 
práticas fundamentadas em evidências 
científi cas, sendo atuante também no 
âmbito social e emocional da mulher.

PROPOSTA  ARQUITETÔNICA

Estudos recentes mostram que a vio-
lência de gênero abrange também a 
violência obstétrica sofrida pelas mu-
lheres no momento do parto, e que a 
maior parte delas são de origem po-
bre e negra. Diante do exposto e da 
necessidade de mais estruturas físicas 
que permitam tratar o parto e a partu-
riente com qualidade, respeitando as 
políticas do Ministério da Saúde e da 
Organização Mundial de Saúde, o pre-
sente trabalho apresenta uma proposta 
de CPN situado no Rio de Janeiro. O 
local de implementação escolhido foi 
o Complexo da Maré.|Imagem 1 e 2|

Assim como o Complexo do Alemão 
e outras regiões próximas de baixo 
índice de desenvolvimento humano 
(IDH), a localização nesta área pode 
benefi ciar também municípios da 
Baixada Fluminense e São Gonçalo, 
devido à proximidade a vias expressas 
de grande fl uxo (Avenida Brasil e Li-
nha Vermelha). O terreno escolhido 
está no limite de uma linha de rup-

de mobiliário – do banco para a cama 
obstétrica – representa a perda do pro-
tagonismo do parto pela mulher, que 
adota então uma posição passiva du-
rante todo o processo.

Com a chegada da família real ao 
Brasil, surgem as primeiras escolas de 
medicina e cirurgia no Rio de Janeiro 
e na Bahia, que tinham como prin-
cipal problema a falta de prática dos 
estudantes. O processo de hospitaliza-
ção do parto foi fundamental para a 
apropriação do saber nesta área e para 
o desenvolvimento do ensino médico.

[. . .] a partir da segunda metade do 

século XIX, a medicina se articula 

a outras instâncias do social na 

produção de uma nova imagem 

sobre a mulher, da relação desta 

com os filhos e sobre seu papel em 

sociedade, esposa-mãe-dona-de-casa.

(BRENES, 1991, p.137)

Ainda nesse contexto, há uma cons-
tante estereotipação de eventos fi sio-
lógicos femininos como patológicos, 
a exemplo dos períodos menstrual 
e puerperal como períodos especial-
mente propensos a distúrbios neuro-
lógicos. A literatura médica produzida 
nesse período promoveu a ideia de que 
o hospital era o lugar mais seguro para 
a mulher, agora chamada de paciente. 
Com a promessa de controle e cadas-
tramento dos nascimentos ocorridos 
no interior das unidades de interna-
ção, os médicos conquistam o apoio 
do governo que estabelece uma série 
de normas burocráticas para os nasci-
mentos domiciliares. Com o desenvol-
vimento de técnicas cirúrgicas, anesté-
sicos e assepsia, o hospital torna-se o 
local padrão para a mulher ter os seus 

profi ssionais médicos, sem respaldo 
na literatura científi ca. Em 1999, sur-
gem as Casas de Parto, como fi caram 
conhecidas no Brasil, como uma das 
primeiras ações governamentais para 
se humanizar a assistência obstétrica. 
O Centro de Parto Normal (CPN), 
como é ofi cialmente chamado, é um 
estabelecimento assistencial de saúde 
destinado ao acompanhamento do 
parto e nascimento de evolução fi sio-
lógica. Esse tipo de instalação contri-
bui para que o parto seja reconhecido 
como um evento fi siológico e psicos-
social para a mulher e sua família. 
Apesar de ainda enfrentarem embates 
culturais, políticos e econômicos para 
se consolidar, os CPN são amplamente 
recomendados por políticas governa-
mentais. Essas estruturas indicam que 
o ambiente hospitalar não é necessário 
na assistência ao parto de baixo risco.

Os incipientes estudos científi cos que 
levam em consideração a visão feminina 
durante a gravidez, parto e puerpério, 
e a infl uência dos espaços construídos 
durante este processo, são as principais 
motivações deste artigo, cujo objetivo é 
sugerir a importância das Casas de Par-
to como arquitetura efi caz na humani-
zação do nascimento e dos espaços de 
saúde obstétricos e perinatais.

ASPECTOS HISTÓRICOS

O parto deixa de ser um evento estri-
tamente feminino quando passa a ser 
auxiliado por médicos no lugar das 
parteiras tradicionais. Essa mudança, 
que remete ao início do século XVII, 
trouxe a primeira intervenção no am-
biente de nascer. A posição adotada 
pela mulher passa a ser a horizontal, o 
que, apesar de antifi siológica, propor-
ciona melhor visualização e comodi-
dade ao médico. Essa simples alteração 

INTRODUÇÃO

Em 2015, o Brasil não cumpriu a sua 
meta de reduzir a mortalidade mater-
na e neonatal estipulada pela Organi-
zação das Nações Unidas (ONU). As 
altas taxas vigentes representam uma 
violação dos Direitos Humanos de 
Mulheres e Crianças e um problema 
de saúde pública. Isso se torna um pa-
radoxo num país onde 98% dos partos 
são feitos dentro de hospitais e 88% 
deles realizados por médicos, com uso 
indiscriminado da tecnologia e in-
tervenções de rotina. Num primeiro 
momento, pode-se concluir que o am-
biente hospitalar e o acompanhamen-
to médico não estão necessariamente 
atrelados a uma maior segurança.

Uma em cada quatro mulheres reve-
la ter sofrido violência institucional 
no momento do parto. A chamada 
violência obstétrica é a apropriação 
do corpo e dos processos reproduti-
vos das mulheres por profi ssionais da 
saúde. O Projeto de Lei 7633/14 re-
conhece a violência obstétrica como o 
“tratamento desumanizado, abuso de 
medicalização e patologização de pro-
cessos naturais, que causem a perda de 
autonomia e da capacidade das mu-
lheres de decidir livremente sobre seus 
corpos e sua sexualidade”. Para evitar 
isso, muitas mulheres procuram o par-
to cirúrgico. Assim, parto violento e a 
epidemia de cesarianas muitas vezes 
são sinônimos.

O Brasil apresenta, hoje, a maior taxa 
mundial de cirurgias cesarianas. Na 
rede privada, chega a 88% dos partos 
realizados. Essa taxa representa, mui-
tas vezes, apenas uma comodidade 
médica, conforme exposto pelo dos-
siê “Parirás com Dor”, que denuncia 
indicações de cirurgias cesarianas por 
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Por Laini Souza em co-
autoria com Edson da Silva

Edson da Silva Laini Souza

Meu caro amigo, Edson, suas refl exões chegaram em um momento oportuno, pois 
tenho vivenciado dias intensos, dias que sempre soube que chegariam, mas de certa 
forma nunca estive preparada para lidar (risos de nervoso) e para ser sincera ainda não 
estou. Deixe-me explicar melhor...

Como sabes estou graduada, e, como você também já sabe, graduada não apenas com 
um diploma, mas também com toda aquela “barra” imposta pela sociedade, na qual um 
título é sinônimo de um passe mágico de riqueza. Diante disso, precisamos aprender 
a administrar toda essa pressão. O que me deixa em extrema exaustão não é o fato de 
correr atrás do primeiro emprego, pois entendo que isso, na maioria dos casos, é o curso 
natural. O que me preocupa é entrar em novos ambientes formatados pela lógica con-
servadora que insistem em manter o ciclo (nascer, casar, ser submissa e morrer) na vida 
de uma mulher, e quando há o rompimento de todo esse nexo, somos levadas a lutar por 
benefícios, nossos por direito, mas não aclarados pelo simples fato de sermos mulheres.

Em relação à Arquitetura, não somos privilegiadas. Desde os períodos iniciais de for-
mação em Arquitetura no Brasil e no mundo, a mulher ocupou um espaço secun-
dário. A arquiteta Ana Gabriela Godinho Lima elaborou estudos sobre a história da 
arquitetura com base na perspectiva Feminista e relata que as condições de admissão 
das mulheres em grandes escolas eram difi cultadas, e sua maioria era, sem dúvida, 
pelo reconhecimento das potencialidades e capacidades artísticas que a construção das 
diferenças entre mulheres e homens exerceu sua mais profunda e discriminatória infl u-
ência. O cenário teve avanços, mas não há muito o que comemorar, pois ainda é uma 
carga muito pesada ser arquiteta, uma vez que a atmosfera da construção civil ainda é 
vista como ‘pura testosterona’.

Não faz muito tempo, visitei algumas obras em companhia de um grande amigo da 
Engenharia, e para pouparmos tempo dividimos algumas tarefas, de maneira que cada 
um cumprisse com suas respectivas responsabilidades. No entanto, antes de fi nalizar-
mos, fomos tomados pelo desprezo de alguns pedreiros enquanto a Arquiteta falava, 
pois havia um HOMEM ENGENHEIRO que poderia realizar o papel necessário. 
Bom, são episódios como estes vivenciados diariamente por todas profi ssionais, nos 
quais o que importa não são nossas competências, mas nossa condição de gênero.

Queria prolongar essa discussão lhe apresentando outro ambiente encontrado na nossa 
pequena cidade – o assentamento informal Serra da Santa Cruz, popularmente conhe-
cida como Serra, ou cidade Alta. No segundo semestre de 2016 fui levada a conhecer 
tal espaço, e o sentimento que exala neste exato momento é de vergonha, incapacida-
de... Primeiro, por ter vivido minha vida toda nesta cidade e só tê-lo conhecido ano 
passado. Segundo por ter encontrado pessoas, em sua maioria mulheres, que deixaram 
de viver seus sonhos pelo simples fato de não termos políticas públicas implementadas 
de forma efi caz e que deem conta das demandas femininas. Não há uma pauta que 
tome a mulher como centro.

A Serra da Santa Cruz é uma comunidade marcada por condições habitacionais ina-
dequadas e que visivelmente, oferta condições mínimas e precárias de sobrevivência. É 
um espaço que denuncia o contraste social que permeia nossa sociedade entre assenta-
mentos precários versus malhas urbanas, criando uma fronteira entre os residentes de 
ambos os espaços. Lá conheci muitas pessoas, em especial 3 Josefas, todas com diferen-
tes idades (80, 33, 14), mas uma particularidade: a omissão. Jovens e adultas limitadas 
a uma vida masculina, sem estudo, tampouco liberdade.

Sei que você deve estar pensando o quanto esses fatos me tocam, pois sabes de muitas 
coisas que me constroem, sobretudo, de onde venho, portanto peço ajuda. Esta comu-
nidade me marcou de forma irreparável e sinto que minha jornada como Arquiteta 
ainda precisa muito se desenvolver... Ou até mesmo começar... Falo começar, pois, às 
vezes, vemos o problema do outro ao nosso lado, ou até mesmo somente os nossos e não 
conseguimos tomar uma atitude. Isso é um refl exo do que encontrei na Serra. Para es-
treitar todos esses dilemas que tenho enfrentado, eis a questão: como faço para analisar 
um ambiente com tantas carências, de maneira que meu papel profi ssional esteja ciente 
das minhas fraquezas? Como você trabalha tais ausências? Qual o papel do psicólogo 
comunitário e como posso utilizar seus ensinamentos para melhorar meu papel?

Sabendo de seu carinho, sinta-se abraçado! Talvez traçando esse diálogo possamos assi-
milar possibilidades de trabalhar de forma coletiva com esse público.

SEGUNDA  CARTA

Querida Laini, esta carta é uma tentativa de tecer algumas provocações sobre a 
questão de gênero no contexto sócio-histórico vigente e as implicações na prá-
xis dos jovens profi ssionais, seja no campo da Arquitetura e Urbanismo, seja no 
campo da Psicologia, disciplinas que mantêm estreita relação – ou deveriam man-
ter – com a instrumentalização dos atores sociais enquanto sujeitos autônomos e 
capazes de transformar de forma qualitativamente positiva suas realidades locais. 
Inevitavelmente esse trabalho esbarra, em alguma medida, na questão de gênero, 
discussão que tem provocado posicionamentos antagônicos e acalorados entre a 
parcela progressista versus conservadores da sociedade.

Provoco-te para pensar na relação misógina, excludente e desigual que o público 
feminino enfrenta para, seguidamente, pensar na sua condição enquanto pro-
fi ssional, na presente invisibilidade que não se restringe às mulheres pobres ou 
sem formação acadêmica/profi ssional. Ela está presente no ambiente acadêmico e 
profi ssional, também.

Pensar atividades no âmbito social não é certamente nem uma tarefa simples, nem 
fácil. É, sim, uma tarefa complexa, porém muito enriquecedora. Dentro da psi-
cologia, diversos autores têm pensado sobre essas questões, a exemplo de Martza 
Montero, expoente da psicologia social na América Latina. Acredito que toda e 
qualquer intervenção que tenha como objetivo modifi car esse cenário excludente 
começa na produção conjunta de um diagnóstico comunitário, onde não esteja 
presente apenas o olhar do especialista, externo em vivências, valores, concepções 
e conhecimentos em relação àquela comunidade. O trabalho social começa, en-
tão, na visita à comunidade, na tentativa de compreensão de sua realidade, de seu 
cotidiano e modos de subjetivação. E é nesse encontro, portanto, que a coopera-
ção dos saberes populares e psicológicos pode se efetuar, de modo não hierarqui-
zado, com o intuito de serem estabelecidas as demandas, os problemas e os modos 
de intervir, conforme a autora e outros atores da psicologia rezam.

Assim, toda intervenção comunitária, ética e política precede de uma pesquisa, 
de um contato no qual se enfoca o humano, sua subjetividade, baseado sempre 
em relações que possibilitem o desenvolvimento e manutenção de sua autonomia 
pessoal e coletiva; assim, um trabalho verdadeiramente comunitário parte da pers-
pectiva da construção conjunta, onde a possibilitação mútua parece ser a palavra 
de ordem nessa atividade.

Desigualdade de gênero acompanha diferença salarial, participação econômica e 
oportunidades e reconhecimento profi ssional. Como tem sido o trabalho da habi-
tação com interesse social com as mulheres que reiteradamente são invisibilizadas? 
Enquanto profi ssional da Arquitetura, como tem sido a ocupação de seus espaços, 
o trabalho nos espaços coletivos?

PRIMEIRA  CARTA

70 CARTAS ENTRE ARQUITETURA E 
PSICOLOGIA SOBRE A IMPORTÂNCIA 
DO EMPODERAMENTO

OLHARES FEMINISTAS



72

A
rq

ui
te

ta
s 

in
vi

sív
ei

s 
re

co
m

en
da

 a
 s

ér
ie

 d
e 

ví
de

os
E

m
po

de
ra

m
en

to
 F

em
in

in
o 

| p
or

 L
ui

za
 Ju

nq
ue

ira
.

D
isp

on
ív

el
 n

o 
ca

na
l d

o 
Yo

ut
ub

e 
“T

á 
Q

ue
rid

a”
.

Amado, Edson, estou aliviada! 

Antes de receber suas cartas estava analisando alguns dados encontrados no site 
do meu conselho e, acredite, 61% dos profissionais de Arquitetura do Brasil são 
mulheres. Li também algumas reflexões sobre Zaha Hadid, uma das melhores 
arquitetas do mundo. Quase todos seus escritos traduzem a necessidade de nos 
mostramos capazes e de maneira uníssona encorajadas. Em uma entrevista ao 
The Telegraph, em 2013, ela citou que “por isso elas precisam de autoconfiança, e 
pessoas próximas que as ajudem a continuar.” 

Ser mulher no Brasil, fortemente marcado pela violência e discriminação, não tem 
sido fácil; ser arquiteta também não. Ser mulher, arquiteta e feminista, bom, isso 
você já sabe no que dá. Depois de todas essas reflexões me sinto mais confiante e 
preciso te ver pessoalmente para agradecer com um abraço e tentar traduzir tudo 
isso. Sigo ciente que a reflexão sobre a empoderamento feminino tem retorno, não 
apenas na arquitetura, mas também nos diferentes espaços em que atuamos como 
cidadãos e profissionais.

QUARTA  CARTA

nas relações desiguais que são travadas entre homens e mulheres, abrindo espaço 
par o protagonismo feminino, seja na Psicologia e na Arquitetura e Urbanismo, seja 
nas diversas comunidades com as quais estabelecemos qualquer forma de trabalho.

Espero que tenha sanado minimamente suas inquietações. Mas te afirmo que seu po-
sicionamento é totalmente comum, afinal somos seres humanos e criados para sentir, 
sobretudo quando encontramos situações ao nosso redor parecidas com a nossa. Siga 
com todo feminismo e carinho que és portadora, minha amiga! Enfrentamos dias 
loucos, e é melhor ser taxado pelo que realmente somos! Abraços e Avante!

Cara Laini, cumprimento-a com um caloroso abraço e tentarei nas próximas li-
nhas, apresentar alguns argumentos a respeito dos questionamentos feitos por você.

Inicialmente te afirmo que as influências sociais, econômicas, culturais, as relações 
afetivas, valores e crenças que as mulheres mantêm e compartilham com o contex-
to familiar particular e/ou com a sua comunidade social, desempenham um papel 
relevante no modo como elas e a própria comunidade subjetiva, e dá sentido a 
tais transformações relativamente rápidas em seu próprio corpo e em sua vida de 
modo mais amplo. Frise-se, portanto, que as relações de gênero são construídas de 
forma coletiva, como bem informa Prata e Santos (2007).

É inegável, portanto, o caráter sociopolítico dessa prática profissional desenvolvi-
da pela Psicologia Social Comunitária, demarcada por um trabalho ideológico e 
político que, preocupada com o almejado desenvolvimento humano e a mudança 
sociopolítica de uma determinada comunidade, como aponta Gois, importante 
autor da psicologia comunitária. 

Nessa perspectiva, a psicologia social comunitária encontra-se munida de um vas-
to e contextualizado arcabouço teórico-metodológico consistente que possibilitou 
o desenvolvimento de práticas psicológicas direcionada para os modos de produ-
ção de subjetividade peculiares e do fortalecimento das capacidades dos sujeitos de 
potencializarem meios de transformação social voltadas para o bem-estar pessoal e 
coletivo da própria comunidade, além de processos que superem as condições de 
relações de opressão, submissão e/ou exploração dos mesmos (MONTERO, 2010). E 
isso não é apenas um discurso politicamente engajado: é uma possibilidade real de 
enfrentamento do problema e de transformação da realidade.

Pudemos comprovar que o psicólogo comunitário é, antes de tudo, um educador 
que busca, a partir de seus conhecimentos teóricos e práticos, compromisso social 
e ético-político, provocar a mudança social e a emancipação dos sujeitos com os 
quais trabalha: a população pobre. No caso em voga, a partir de uma leitura crítica 
da realidade, buscamos valorizar a organização feminina a partir do coletivismo 
e do empoderamento, a partir do diálogo com elas, compreendê-las e implicá-las 
na construção de um novo modo de vida, um processo eminentemente coletivo e 
histórico, tendo como perspectiva norteadora a libertação.

O grupo, dessa forma, serve como um dispositivo que permite, a partir do diá-
logo e das trocas, a transformação das mulheres e do seu entorno, num processo 
de fortalecimento dos membros da comunidade como nos sugere Montero (2010), 
pressupondo e necessitando das relações com os semelhantes para a transformação 
necessária, processo eminentemente coletivo e libertador.

Como consequência, faz-se necessário, enquanto representantes da ciência psi-
cológica, ultrapassar as análises reducionistas que homogeneízam o gênero e o 
tratam exclusivamente de forma binária, em uma escala de hierarquia com forte 
viés misógino, e passar a tratá-lo de um modo que apreendamos a realidade social 
e os vários fatores que o produzem, tarefa que está intimamente atada com o 
compromisso ético-político que é necessário para essa atuação e emancipação dos 
sujeitos com os quais trabalhamos – nesse caso, as mulheres.

Cabe ao psicólogo comunitário comprometido com o respeito do modo de vida do 
outro e respectivamente com a adoção de uma postura ético-política a mediação e 
potencialização das capacidades que os sujeitos já possuem. Tal comprometimento 
implica diretamente na ressignificação e reflexão sobre as próprias práticas do pro-
fissional de psicologia que está dentro da comunidade, posturas que condizem ou 
não com proposta teórica configuram a indignação do profissional com as mazelas 
históricas que constituem os sentidos que os sujeitos dão a sua própria existência.

As relações opressoras e mascaradas que perpassam o dia a dia e os discursos pro-
duzidos pela própria comunidade, assim, cabe ao psicólogo comunitário o com-
prometimento com tais pressupostos e a promoção de ações libertadoras/ cons-
cientizadoras que emancipem os sujeitos neste processo. Fazemos alusão a esses 
apontamentos pois acreditamos em sua capacidade de conduzir à ressignificação 

TERCEIRA CARTA
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Por Maria Léo Araruna

Maria Léo Araruna, 21, é 
travesti, estudante de Direito 
na Universidade de Brasília 
e militante da Coletiva 
LGBT e Projeto de Extensão 
“Corpolítica”.

11 de setembro de 2016. Em plena luz do dia, na cidade de Santa Cruz, zona oeste 
do Rio de Janeiro, uma tentativa de descarte acontece. Um vídeo mostra três ho-
mens, rodeados de curiosos em silêncio, praticando uma conduta higienista. Ata-
cam uma travesti desmaiada, inconsciente. Utilizam para isso um instrumento de 
dor – um pedaço de madeira −, e a própria força física da masculinidade cisgênera. 
Enquanto os constantes chutes no rosto, nas costas e na barriga acontecem, a irmã 
da vítima tenta protegê-la a todo custo. Sua voz é a única que ecoa piedade na-
quele cenário político. O vídeo termina. Mais um corpo trans estendido no chão.

Esse fato não é um fragmento só de violência transfóbica, ou só mais um conto 
de misoginia à brasileira. Essa pequena história é um parágrafo de nossa Demo-
cracia inacabada. Uma Democracia frouxa que não escuta gritos e demandas de 
corpos-margem, de corpos-periferia. Sempre foi assim. E, agora, com a era do 
conservadorismo, enuncia-se uma distância maior entre nós e eles, os detentores 
do Poder e do Saber.

A sequência de imagens do vídeo que relatei se fundiram com noções que já vi-
nha coletando, a partir da minha realidade enquanto pessoa trans. Ao ver aquelas 
cenas entendi de vez que há dois territórios que não podem se encontrar. O ter-
ritório corporal de bichos feios, perversos e promíscuos que são as travestis, e o 
território urbano, das cidades; o espaço público do transeunte.

Não é permitido à travesti mostrar-se, transitar livremente pela cidade. Para ocu-
pá-la, existe uma regra bem explícita: de noite, nas esquinas. Seu lugar já é dado 
pelas estatísticas: 90% na prostituição, segundo a ANTRA (Associação Nacional 
de Travestis e Transexuais). Então, ao realizarmos nosso mero cotidiano, vivenciar-
mos nosso itinerário, somos interpeladas constantemente pelo Regime Cisgênero. 
E, um de seus mais dolorosos chamados é a política do transfeminicídio. Esta 
violência não é só uma agressão a um ser específi co, mas, também, uma necessi-
dade de manter uma ordem social que afi rma o que é um corpo verdadeiro: ho-
mens com pênis e mulheres com vagina. O ódio às travestis − esses bichos pouco 
compreendidos que deturpam a visão cis sexista de um povo − pede um rito de 
destruição. O que sobra dessa violência de gênero são fragmentos de gente que 
servem como exemplo do que não se pode ser. Essa prática de extinção é tão forte 
e tão necessária que nosso país, Brasil, é o que melhor desempenha essa política 
em todo o mundo. É o país que mais mata pessoas trans, segundo os estudos da 
ONG Transgender Europe.

O que eu quero afi rmar, aqui, é a constatação de uma realidade só nossa. Pois, ao 
conectarmos nosso território-corpo com o território-cidade, uma Socialização que é 
própria de nossa identidade trans acontece. Uma Socialização de precarização de nos-
sas vidas. A partir dela, colecionamos sentimentos diversos em um simples perpassar 
pelas ruas e entrecruzar com pessoas: medo, insegurança, angústia, vergonha, humi-
lhação, constrangimento e disforias. O acesso às instituições de ensino, aos hospitais 
e às instâncias políticas nos é negado, pois esses espaços são controlados por personifi -
cações cis sexistas que não nos aceitam. Dessa forma, pensar nossos direitos básicos de 
acesso e permanência em certos lugares é pensar, também, no nosso Direito à Cidade. 

Esse direito, já sufocado pela potência do capitalismo e tão pouco debatido e re-
pensado, é de extrema importância para se constituir uma Democracia porvir, ou 
melhor, uma Transdemocracia. Porque é nesses territórios físicos de sociabilidade 
que multidões se encontram, que os diversos corpos marginais se tocam e as inter-
ferências e criações acontecem. Portanto, pergunto-lhes: Quem pode, hoje, habitar 
a cidade? Quem pode, hoje, adentrar seus recintos, manter relações e alcançar suas 
instituições? Quem pode, hoje, ocupar e repensar seus espaços de Poder-Saber?

Pois é. Habitar o mundo é privilégio de poucos.

Pensando nessas cidades constituídas de gente, de violência, de interditos, de se-
leções e de luta, tenho teimado e me fi rmado em construir duas estratégias para 
cumprir um projeto de Democracia futura. A primeira é, simplesmente, me em-
penhar para que nossas demandas diversas, como a retifi cação menos burocrática 
de nossos registros; o uso do banheiro; a despatologização; entre outras, sejam 
confi rmadas pelo nosso sistema jurídico-político. A segunda é fazer com que uma 
nova linguagem de entendimento do mundo e de subjetividades possa se tornar 
possível. Uma linguagem díspar da colonialidade, da branquitude, do elitismo, do 
patriarcado, do binarismo e da cisgeneridade. 

É importante para nós, enquanto pessoas trans, tecer um vocábulo que contemple 
nossas experiências, histórias e devaneios. Cansei do cisgênero falar pela minha 
travestilidade e pela transgeneridade das minhas e dos meus. Cansei do discurso 
do “corpo errado”, da “reprodução de estereótipos”, “da mulher ou do homem 
biológico”, entre outros. Nós somos mais, transbordamos essa linguagem do do-
minador que não nos deixa falar, que não nos permite compor nossas próprias 
rimas e poesias. Esse vocabulário, ainda em construção, é signifi cante, porque 
nos auxilia a sermos entendidas/os, inteligíveis e, enfi m, a existirmos. Portanto, 
a Democracia que queremos não é aquela que se estende até a margem, até as 
esquinas para assimilar esses sentidos e essas palavras. Pelo contrário, um projeto 
de Democracia real deve ser aquele que é engolido pela margem e pelas esquinas, 
deixando que as linguagens libertas possam servir de texto para uma nova orga-
nização sociocultural. Uma Transdemocracia é aquela que nos dará palco para 
realizarmos uma política corporal e do impossível. 

Assim, ocupando um espaço de Poder-Saber universitário, meu desafi o, aqui, en-
quanto Travesti Jurista, é Disputar os sistemas que alcanço. Ou seja, é interagir 
com as preces de um sistema normativo e excludente como o Direito, mas, é, tam-
bém, corroer suas entranhas e persuadir seu vocabulário, para que esse complexo 
normativo e valorativo fale com essa gramática trans ainda em movimento, ainda 
em construção. Mas, para que isso aconteça, é preciso que vocês que me escutam, 
também desnaturalizem, historicizem e estranhem essas normativas disciplinares 
que são compostas de dominação e privilégios.

Diante disso, termino dizendo que poucas e poucos de nós ainda têm forças em 
permanecer, aqui, frente a seus olhares, falando sobre nosso lugar no mundo, sobre 
nossos corpos e nossa pauta política, porque somos constituídas e constituídos dos 
restos dessa população trans em cada quina de cidade, em cada canto de país. Está 
na hora de vocês entenderem que pessoas trans existem e que elas possuem narra-
tivas próprias. Nós somos um levante de homens embocetados e de mulheres pe-
nianas que reivindicam autonomia e transformação. É pelos nossos territórios cor-
porais não serem dignos de existência no espaço-cidade que novas epistemologias e 
imaginários sociais devem vir à tona, a fi m de que possamos, enfi m, permanecer. E, 
isso só vai acontecer quando estivermos construindo nossos próprios pensamentos, 
fundando nossa própria semântica, e ocupando espaços de legitimação de novos 
saberes para, então, disputar, com gana, um novo conceito de mundo. Que caia o 
mito social que nos extermina. Que vigore uma Transdemocracia.

Obrigada.

Fotos de Barbara Alves Pinto extraidas do 
trabalho Apropriada |página 57|
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Por Jéssica Martins

A força motriz da sociedade é a econo-
mia, segundo Safi oti, que faz com que 
os indivíduos sejam independentes no 
capitalismo, tanto nos seus direitos 
quanto nos seus deveres. As cidades 
foram moldadas para abrigar tais inte-
resses e a mudança da visão da mão de 
obra foi um dos pontos cruciais para 
chegarmos nos dias de hoje.

Os mitos sobre a fragilidade e a divisão 
de gradual das tarefas tem início junto 
às mudanças de relação de trabalho, 
enraizando a cultura e subvalorizan-
do a mulher. A arquitetura também 
sofreu com esse processo, desde os sa-
lários até o acesso do ensino do setor. 
Essas características de séculos anterio-
res ainda geram respingos no que vive-
mos hoje e como devemos mudá-los.

O modelo econômico vem alteran-
do nosso cotidiano constantemente 
e trouxe mudanças progressivas para 
atingirmos a igualdade de gênero, ape-
sar de lenta e alcançável por meio de 
diversas revoltas e lutas.

As situações diversas na inserção das 
mulheres no mercado de trabalho no 
início do capitalismo e a difi culdade 
acadêmica de inserção em escolas con-
ceituadas, como a Bauhaus, levaram as 
justifi cativas por salários menores e as 
barreiras enfrentadas para a entrada na 
profi ssão, principalmente de escalas de 
trabalhos urbanos.

O mais atônito é perceber que, mes-
mo no momento em que as relações 
de trabalho mudaram, essa divisão, em 
ambos os espectros e não só na arqui-
tetura, continuam tácitas e graduais. 
A divisão entre os gêneros é mantida 
como é vista em uma reportagem da-
tada de 16 de janeiro de 2017. Com 
a descrição da mão de obra da mulher 

como um subterfugio para diminuir os 
custos de produção, o texto foi retirado 
de um jornal de grande circulação, El 
País, sobre o acúmulo de capital:

“O salário do trabalhador ou do pro-
dutor médio quase não aumentou nos 
últimos anos ou até decresceu. (...) 
Para diminuir custos, algumas empre-
sas recorrem ao trabalho forçado ou em 
condições de escravidão. As mulheres 
e as meninas são exploradas nas con-
dições mais precárias e são a categoria 
pior remunerada.”
(Trotta, 2017)

Não é atual essa prática para diminuir 
os valores de produção, desde o início 
do capitalismo quando instauradas as 
máquinas nas fábricas, com a intenção 
de minimizar o trabalho manual den-
tro delas, abriram-se precedentes para 
a necessidade de pessoas mais frágeis 
e suscetíveis ao sistema. Diante disso, 
foi formado um contingente de mu-
lheres e crianças nesses locais de traba-
lhos, assim como é notado por Marx 
no seu livro Capital: “O trabalho da 
mulher e da criança o foi o primeiro 
brando da aplicação capitalista da ma-
quinaria”, a frase remonta o cenário e 
a fragilidade em que o sistema estava 
inserindo as minorias da época, visan-
do ter maior valor fi nal de acúmulo 
de capital, a prova da consciência que 
essa passagem releva está a descrição 
do período em reportagens, o trecho 
transcrito no mesmo livro de Marx, 
datado do ano de 1844.

“Mr. E., fabricante, informou-me 
que em seus teares mecânicos empre-
gava exclusivamente mulheres, dando 
preferência às casadas e, sobretudo, às 
mulheres  que tinham família que vi-
via e dependia de seu salário, pois essas 
eram muito mais ativas e cuidadosas 

que as mulheres solteiras; ademais, a 
necessidade de garantir o sustento da 
família trabalhavam com mais afi nco 
(...) as operárias empregadas nas mi-
nas recebem um shilling a um shilling 
e seis pence em vez dos dois shillings e 
seis pence que receberá um homem” |1|

Essa questão, que é mundial e continu-
ada pela história, afeta o valor do salá-
rio médio entre arquitetas e arquitetos, 
de diversas as faixas etárias e territórios 
do país. Para efeito de exemplo, foi 
utilizado a região sudeste do Brasil: Na 
faixa de 26 a 30 anos, as mulheres têm, 
como média, renda de R$ 5.627,00,|2| 
e, os homens, R$ 5.871,00 , com o 
passar dos anos essa diferença aumenta 
e pode chegar a apenas 85,7% do valor 
total do salário masculino.

Todavia, não são só os salários que 
possuem diferenciação, como visto na 
Bauhaus. Alguns estereótipos são man-
tidos, como mulheres em pequenas 
obras e homens nas maiores. Esse pon-
to de designação de tarefas, na maioria 
dos casos, não diz respeito a questões 
de opção pessoal ou aptidão profi ssio-
nal, mas a relações de maior facilidade 
de acesso e aceitação em determinados 
ambientes profi ssionais. O ambiente de 
obras de construção civil é visto como 
algo ‘não feito para a mulheres’, ou ‘só 
para mulheres duras’ - a exemplo disso 
está o relato de algumas arquitetas em 
entrevista dada à revista Arquitetura e 
Construção, em março de 2016:

“No final da década de 60, ganhei 

uma bolsa-viagem para os 

Estados Unidos. Eu já era casada, 

tinha filhos, escritório. . .  Lá, me 

perguntavam como eu fazia, por 

exemplo, para trabalhar numa 

obra, com os operários. Nunca tive 

nenhum tipo de constrangimento nem 

me senti discriminada, mas creio que 

tem a ver com certa postura”

Rosa Kliass, responsável pela reforma do 

Anhangabaú

“Acho delicado falar de gênero 

sem entrar em clichês. Mas sinto 

que, como mulher, você precisa ter 

alguma agressividade para abrir um 

escritório e se colocar”

Lua Nitsche, arquiteta na Nitsche arquitetos

Esse mito da fragilidade feminina, 
citada por Saffi  oti, é expandido para 
fora do escritório. Não só as arquite-
tas sofrem com esses estereótipos na 
construção, mas também mulheres 
que trabalham com mão de obra, ain-
da mais invisíveis, com estigmas de 
falta de força física ou não aptas para 
o cargo.

Apesar de todas as barreiras e do pro-
cesso que ainda ocorre a passos lentos, 
as mulheres estão mudando esse cená-
rio, quebrando os mitos e, consequen-
temente, o quadro passou a apresentar 
a ascensão delas nos cargos mais altos, 
assim nos canteiros de obras.

O crescimento da mão de obra femini-
na gira em torno de 65% nos últimos 
10 anos e o diferencial delas é a qua-
lifi cação profi ssional. De acordo com 
o IBGE, o período médio de estudos 
das mulheres, no Brasil, é de 8,1 anos 
contra 7,9 anos do período médio de 
estudo dos homens. Tal diferença faz 
com que elas estejam mais aptas ao 
trabalho em canteiros de obra e nas es-
colas de arquitetura. Segundo o CAU, 
79% dos graduandos em arquitetura 
e urbanismo, no Brasil, são mulheres.

Essa porcentagem de mulheres nas 
obras e no setor da construção civil é 
apenas o início de uma mudança que 
não pode ser parar. O índice de desem-
prego feminino está diminuindo e as-
similando-se ao dos homens, segundo 
o Dieese, diminuindo 3,9 pontos per-
centuais no último ano e a indepen-
dência econômica, tratada agora como 
também social, faz com que mais mu-
lheres se tornem chefes do lar (cerca de 
1,4 milhões|3| de mulheres assumiram 
essa posição em 2015).

A realidade atual, tanto para as arqui-
tetas quanto para as serventes, passam 
por mitos e estereótipos moldados há 
mais de um século. Essa ‘consolidação’ 
histórica faz com que esses preconcei-
tos estejam enraizados na sociedade 
e sejam difundidos no cotidiano sem 
nenhum questionamento. 

Quando introduzida a noção das dife-
renças de gênero e os motivos por trás 
desses conceitos de forma a entender 
o que ocorre com o setor que atuamos 
e a sociedade em que vivemos, traze-
mos à tona a necessidade de mudança 
e de denúncia dessa realidade, já não 
mais escondida apenas nos livros de 
história. As mulheres fazem e sempre 
fi zeram parte de uma parcela econo-
micamente ativa da sociedade, extre-
mamente signifi cativa na geração de 
riquezas e de produção de conteúdo, 
antes mesmo da consolidação do siste-
ma capitalista.

As arquitetas e serventes, em cresci-
mento no setor, são a prova dessa re-
sistência feminina em um lugar que 
comumente é visto de forma ríspida, 
alheia às mulheres. Não há mais como 
deixá-las invisíveis.

1| O trecho foi retirado do livro da 
Heleieth SAFFIOTI

2| Os dados são do gráfi co interativo do 
Nexo e tem como base o Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados de 2016

3| Dado retirado da síntese de indicadores 
sociais divulgados pelo IBGE, no fi nal de 2015
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Por Mônica Alessandra

Ao longo de seu desenvolvimento, a 
sociedade ocidental apoiou-se hege-
monicamente no modelo grego como 
base fi losófi ca e política para a sua for-
mação. Todavia, no século XVII, René 
Descartes (1596-1650) em seu “O 
Discurso do Método” (1637), construiu 
o alicerce do que viria a ser o pensa-
mento-chave da fi losofi a moderna e 
contemporânea de maior infl uência: 
o pensamento cartesiano. Neste, a 
dúvida é o meio pelo qual se obtém 
as respostas para questões do mundo 
sensível e do mundo inteligível. A 
partir do seu “dubito, ergo cogito, ergo 
sum” (duvido, logo penso, logo existo) 
a dúvida, a experimentação e a formu-
lação de leis viriam a se chamar mé-
todo cartesiano, o qual se baseia em 
quatro critérios básicos: a não aceita-
ção de nenhum dado a priori (a não 
ser a própria racionalidade intrínseca 
ao ser humano, herança humanista), a 
subdivisão do objeto analisado, o de-
senvolvimento da análise do simples ao 
complexo e a transcrição de todo esse 
processo. (STIGAR, 2008)

O cartesianismo casa-se bem com o hu-
manismo quando ambos olham para o 
homem e a natureza como objetos 
separados e diversos. O primeiro traz 
a ideia da análise pela fragmentação 
do todo, o segundo, coloca o homem 
como ser diverso e central, distante do 
meio no qual está inserido. Dessa jun-
ção emerge o dualismo, que interpreta 
a realidade a partir de pares dicotômi-
cos, desmembrando o que é unitário. 
Difere-se, portanto, da dualidade, que 
enxerga os pares como partes do mes-
mo objeto; onde a outra parte é com-
plementar e não diversa e desassociada.

Embora a própria ciência tenha evolu-
ído ao ponto de perceber-se refém do 
cartesianismo - e do dualismo conse-

quentemente - este pensamento ainda 
permeia não apenas a própria ciência, 
mas também o modo como se faz 
política e como se analisa as relações 
sociais e sua materialização no espaço.

No período de transição do Renasci-
mento (séc. XV), marcado pelo pen-
samento humanista e cartesiano, para 
o Neoclassicismo (séc. XVIII), a ideia 
racionalista persiste após o retorno à 
razão e a dignidade clássica, em opo-
sição ao gosto estético e rebuscado do 
barroco (séc. XVI). A base da raciona-
lidade moderna, no âmbito da arqui-
tetura, nasce com os tratados franceses 
clássicos, um dos quais “Cour d’ar-
chitecture” (1675-1688) de François 
Blondel; nele, a ideia de proporção e a 
estética baseada em regras ganha a al-
cunha de doutrina. Porém, é na segun-
da metade do século XIX, e na obra 
de Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc 
(1985), é que a ideia cartesiana de 
Descartes viria a fundamentar uma te-
oria para a arquitetura e o urbanismo.
(MONTANER, 2012)

O racionalismo cartesiano identifi ca-se 
de tal maneira ao estilo que se conven-
cionou chamar de Moderno, que am-
bos frequentemente são usados como 
sinônimos. Em seu livro “A Moderni-
dade Superada” de 2012, Josep Maria 
Montaner afi rma que “A arquitetura, 
entre todas as formas artísticas, é a que 
menos se presta a excluir a ideia de 
racionalidade, e a mais condicionada 
pela utilidade e pela necessidade”.
(MONTANER, 2012, p.54)

No urbanismo especifi camente, essas 
subdivisões se dão a partir da “zoning”, 
a qual preza pela fragmentação da 
complexidade da cidade, trazendo res-
postas genéricas e independentes para 
cada parcela.

A ideia da cidade modernista, alta-
mente presente no planejamento e 
gestão das cidades brasileiras até hoje, 
traz a funcionalidade como base cen-
tral e articuladora da produção do 
espaço. A crítica a este modelo fun-
cionalista se dá também através dos 
estudos Heloísa Costa. Questionando 
a visão separatista:

“Apesar do discurso da integração 

e de ser fruto de equipes de 

profissionais de formações 

múltiplas, acabou muitas vezes por 

consolidar olhares parcelados 

e parcelares sobre a realidade, 

hipoteticamente sintetizados em 

amplos diagnósticos, sofisticados 

prognósticos (posteriormente 

rebatizados de “cenários”) e um 

abrangente elenco de propostas 

que encontravam sua expressão 

territorial síntese nas diretrizes 

de uso, ocupação e parcelamento do 

solo e legislações que se seguiam.” 

(COSTA, 2008, p. 82)

Neste contexto, a visão funcionalista e 
dual da cidade corrobora com o que 
Michel Foucault chamou de Biopoder. 
Para o fi lósofo, o entendimento de ho-
mem enquanto objeto foi importante 
para o surgimento da idade moderna. 
Este homem, visto como objeto, in-
terage e mantém relações sociais que 
se estabelecem no espaço. Este espaço 
por sua vez, é controlado através do 
que Foucault chamou de “tecnolo-
gias políticas” que determinam onde, 
como e quando tais relações sociais se 
estabelecem, sendo a hierarquia entre 
os objetos, o elemento unifi cador des-
tas diversas tecnologias.

Vindo da geografi a crítica, sob a pers-
pectiva dialética, o conceito de que o 
espaço é um produto social e, portan-
to, a materialização do coletivo, tra-
duz a ideia de que esta manifestação 
socioespacial - tanto os seus processos 
quanto os seus confl itos - caracterizam 
o espaço urbano, variando em um de-
terminado contexto histórico e geo-
gráfi co; e também, sendo infl uenciado 
por este mesmo espaço. (MASSEY, 1994)

Desta perspectiva, como sociedade e 
espaço são interdependentes e indisso-
ciáveis (BERNARDES, 1986), pois infl uen-
ciam-se mutuamente, defi nir os espa-
ços por sua funcionalidade e redigir 
leis rígidas e únicas para o uso destes 
espaços, facilita a homogeneização do 
comportamento humano em socieda-
de. Posicionamento que não condiz 
com a realidade diversa e plural dos in-
divíduos, das relações que estabelecem 
entre si e com o espaço. Há também 
outro viés a ser analisado através des-
se nivelamento social: uma sociedade 
uniformizada é passível de controle, 
favorecido pelas tecnologias políti-
cas, como nomeadas por Foucault. 
Portanto, pensar uma cidade a partir 
da sua multiplicidade é mais do que 
reconhecer esta vasta gama de seres, é 

também um posicionamento que vai 
de encontro a ideia hegemônica, po-
rém fragmentada de sociedade. É um 
posicionamento político e ideológico, 
pois engloba a afi rmação das localida-
des e suas especifi cidades, como po-
tenciais transformadores da realidade 
e contraventores da “exclusiva” ideia 
funcionalista de se fazer cidade.

No Brasil da cidade formal, a ideia 
modernista de produção do espaço 
urbano com seu auge na construção 
de Brasília (fi nalizada em 1960), é 
amplamente executada através de uma 
legislação urbanística embasada em 
zoneamentos – a fragmentação carte-
siana do espaço - e demais instrumen-
tos urbanísticos de controle de uso e 
ocupação do solo urbano.

Esse ideal de cidade, público-privado, 
responde bem às demandas oriundas 
do mercado imobiliário, pois tem no 
terreno plano e nas formas rígidas, 
melhor custo-benefício para os agen-
tes imobiliários. Ao isolar o edifício 
no terreno, respeitando os recuos mí-
nimos, surge a necessidade de dar um 
melhor uso aos corredores que se for-
mam ao redor da edifi cação. Para isto, 
passa-se a instalar uma série de equipa-

mentos de lazer intramuros, isolando a 
edifi cação dos espaços livres públicos. 
Isso tem um impacto enorme nas ci-
dades, pois quanto mais os condomí-
nios fechados criam áreas de lazer em 
seus lotes, menos as pessoas dão im-
portância ao espaço público coletivo 
e com menos interesse, diminui-se os 
apelos por espaços quantitativamente 
e qualitativamente melhores para a 
população em geral (MACEDO, 2003, p.77). 
Assim, a cidade capitalista, transfor-
ma-se no espaço por onde o mercado 
se realiza e ela mesma acaba sendo o 
próprio mercado. (ROLNIK, 1995, p.63)

Atualmente, diversas áreas de conhe-
cimento que tratam do meio urbano 
vêm questionando esta visão patriar-
cal, cartesiana, etnocêntrica e moder-
na de concepção do espaço urbano; 
tanto pela forma como esta visão li-
mita a compreensão e a produção da 
cidade, como também, não refl ete a 
permanente redefi nição da complexi-
dade social.

A mulher e o seu “lugar”
no espaço urbano

Para chegarmos na condição da mu-
lher no âmbito social contemporâ-
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neo, milhares de mulheres ao longo 
da história se posicionaram contrárias 
ao status quo vigente, trazendo à tona 
a maneira como as relações sociais se 
desenvolveram e como estas estão pau-
tadas por uma ordem patriarcal, a qual 
favorece o ser identificado como mas-
culino, em detrimento do identificado 
como feminino. Para tanto, nasce o fe-
minismo, movimento social e político 
a favor da igualdade entre os gêneros.

A expressão dualista do patriarcado 
é mais antiga que o cartesianismo, e 
ainda perdura no modo de produção 
capitalista, que dita as regras da pro-
dução dos espaços da cidade contem-
porânea. O modo de produção capita-
lista engloba em si mesmo os modos 
de produção que historicamente o 
antecederam (MARX, 2008). Nesta com-
binação, vê-se contradições e ideais de 
sociedades como a burguesa e a feudal, 
onde os costumes (reprodução) - in-
dissociáveis dos modos de produção - 
são agora transvestidos em complexas 
outras combinações e modos de vida, 
dificilmente identificados no tempo 
e espaço onde se inserem, justamente 
por esta complexidade e especificidade. 
Este é o caso do patriarcado, um dos 
“braços” mantenedores do capitalis-
mo. Tanto ele quanto o próprio capital 
possuem uma relação mutualista pois, 
beneficiam-se e são interdependes.
(SAFFIOTTI, 1985)

Na obra “A Origem da Família, da Pro-
priedade e do Estado” (1884), Friedrich 
Engels nos diz que o auge da hege-
monia masculina se dá com o surgi-
mento da propriedade privada, e que 
o patriarcado aparece na história como 
a primeira opressão de classe, onde a 
mulher é subjugada pelo homem e 
na qual se desenvolve todo um modo 
de vida. Porém, embasar-se apenas da 
dialética materialista é cair ainda no 
dualismo que extensivamente se ques-
tiona neste trabalho.

Para confrontar a proposital hierar-
quização  - o dualismo proposto pelo 
binário de gênero -, o feminismo bus-
cou, através de uma variada gama de 
vertentes, colocar a visão e a expressão 
feminina como voz ativa no âmbito 
das ciências, da política, da religião 
e demais espaços sociais – e aqui se 
entende o feminino como diverso da 
ideia de mulher, visto que esta última é 
um conceito ligado a ideia de diferen-
ciação biológica e a primeira, está mais 
ligado ao conceito de gênero, onde se 
agrega uma dimensão cultural e social 
(SILVA, 2010) -. Entretanto, somente na 
década de 1970 e após a consolidação 
de importantes vitórias políticas e so-
ciais efetuadas no início do século XX 
(e tendo seu auge na década de 1960 
com o movimento feminista) como o 
direito ao voto e ao estudo, é que se 
vê uma especial atenção de governos 

e mídia para questões ligadas a mu-
lher; como por exemplo, a declaração 
da ONU (1975) em que se institui a 
Década da Mulher. Este novo cenário 
também se reverbera na academia, 
com uma produção intelectual proe-
minentemente feita por mulheres.

Dentre esses estudos, as teorias críti-
cas e geografias feministas – com suas 
variadas vertentes epistemológicas, tal 
qual o próprio movimento feminis-
ta – contribuíram fortemente para se 
repensar o processo de produção do 
espaço urbano, criticando de modo 
severo o modelo patriarcal e dual com 
que era idealizado. A escola anglo-saxã 
é a que mais se destacou neste âmbito, 
produzindo importantes estudos no 
campo científico e adquirindo confia-
bilidade no mesmo.

Desta escola, destaca-se a geógrafa 
Doreen Massey a qual, em seu “Espa-
ço, Lugar e Gênero” (1994), afirma que a 
ideia de lugar esteve relacionada a mu-
lher no imaginário espacial, devido à 
sua permanência compulsória na casa; 
e a ideia de espaço vinculada ao ho-
mem, o qual era encarregado de sair do 
âmbito familiar em busca do “sustento 
familiar”. A partir desta constatação 
pode-se averiguar uma infinidade de 
dicotomias: a ideia do lar (privado) em 
oposição à cidade (pública), o invisível 
(lar) e o visível (cidade), o estático (lar) 

e o móvel (cidade), o fechado (lar) e 
o aberto (cidade), o inativo (lar) e o 
ativo (cidade), , o corpo (mulher) e a 
mente (homem) etc. Estes pares dico-
tômicos  na identificação dos espaços 
com gêneros polarizados – feminino e 
masculino – explicita também o dua-
lismo entre espaço privado (feminino) 
e espaço público (masculino).

No Brasil, embora haja estudos oriun-
das da geografia feminista focados na 
produção do espaço, essa ainda é in-
cipiente, se comparada aos países an-
glo-saxões ou até mesmo a Argentina.

Os rios e o seu “lugar”
no meio urbano

Do mesmo modo que o dualismo se 
manifesta no âmbito das relações inter-
pessoais, o mesmo também se reproduz 
na natureza a partir da ideia separatista 
entre o humano e o não humano, entre 
a sociedade e o meio ambiente.

A partir do século XVII, o constructo 
ideacional no qual a sociedade passa 
a se desenvolver baseia-se na negação 
ao atrelamento do homem à dinâ-
mica natural. Ele passa subjugá-la e 
subvertê-la de modo mais sistemático 
(BATISTELA E BONETI, 2008, p.1101). Assim, 
hierarquizar e separar o mundo em 
categorias “se fez necessário”; a natu-
reza é colocada como um ser que “não 

sofre, não pensa, não tem sensibilida-
de e sentimentos e não se manifesta” 
(BATISTELA E BONETI, 2008, p. 1104); já que 
um espaço considerado vivo era passí-
vel de negociação, todavia, um espaço 
considerado superfície, era passível de 
exploração (MASSEY, 1994).

Immanual Kant foi um dos pensado-
res que se baseou no cartesianismo. 
Porém, apesar de manter a ideia do 
dualismo mente-corpo, o atualizou 
no sentido de definir melhor essa frag-
mentação. Para ele, o homem – este 
agora bem definido por ele como o 
homem branco e europeu – pode 
produzir conhecimento e intervir no 
mundo material (GROSFOGUEL, 2008). 
Para Francis Bacon (séc. XVII) a natu-
reza também era exterior à sociedade, 
e por esse motivo, devia ser separada 
desta pois a relação entre ambas era 
considerada mecânica. Com o avan-
ço de técnicas, isto se materializou no 
fato de que o homem passou a exercer 
domínio sobre o meio natural através 
de maquinários.

Com algumas diferenças, mesmo em 
Marx (séc. XIX) mantém-se uma rela-
ção, subentendida, de dominação do 
não humano, uma vez que a natureza 
deve ser unificada com a sociedade, 
pois a mesma é um produto históri-
co que intervém e é moldada por esse 
mesmo espaço, em dialética. Segundo 

Oliveira (2002), Marx adotou a ideia ad-
vinda da biologia de “metabolismo”, 
na qual essa unidade se daria através 
do processo de trabalho, pois entende 
que o indivíduo trabalhador e a maté-
ria prima – são ambos fornecidos pela 
natureza, dedicados ao trabalho.

Portanto, o mesmo dualismo presente 
na relação humana/não humana, em-
basa a ideia patriarcal e opressora na 
relação feminino/masculino. Isso se 
reflete na forma como se produz e re-
produz a cidade. Para tanto, é preciso 
que a ideia de unicidade se estabeleça 
como premissa fundamental para o di-
reito a cidade. Mesmo em um contex-
to histórico propício para o desenvol-
vimento de discussões sérias acerca das 
relações de gênero e o espaço urbano, 
ainda hoje, são poucos os que se dis-
põem a interpretar a cidade através de 
um olhar atento as minorias. Já os rios, 
que possam ser protagonistas e articula-
dores do espaço urbano, com o espaço 
que tem direito e integrados as dinâ-
micas atuais. Devemos aprofundar o 
debate para que possíveis diretrizes pos-
sam surgir como contribuição da arqui-
tetura e urbanismo para com o tema da 
igualdade de gênero e a igualdade entre 
o humano e o meio ambiente.

Fotos cedidas por Monica Nassar e Acácia Montagnolli. 
o e-book do projeto VIRoRIo está disponível em: itunes.
apple.com/br/book/virorio/id1196953039?l=en&mt=11
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Por Isabela Rapizo Peccini

Introdução

A cidade se apresenta como produto 
histórico, político e social da vida cole-
tiva (Harvey, 2005; Rolnik, 1995; Maricato, 2002) 
que refl ete espacialmente as relações 
que se estabelecem entre as pessoas que 
a vivem. Lefebvre (2000), por exemplo, 
constrói o conceito de urbano a partir 
da existência, em seu espaço, dos con-
fl itos sociais e, nesse sentido, denomi-
na a cidade como o espaço social. A 
cidade não é objeto estático. É, então, 
produto e (re)produtora das relações 
de uma sociedade, concretizando de 
forma abstrata e espacial diversas rela-
ções de poder refl etidas na cidade.

Se o espaço, portanto, é alterado cons-
tantemente pelas relações ali viven-
ciadas e construído intrinsicamente 
a partir dos sistemas estabelecidos na 
sociedade, ou seja, se a cidade está 
atualmente sob as lógicas capitalistas, 
patriarcais, racistas e heteronorma-
tivas, essas lógicas irão se refl etir no 
próprio espaço. A partir desse raciocí-
nio, podemos entender que a cidade 
está sendo pensada para os benefi ciá-
rios diretos destes sistemas: nesse caso, 
homens, brancos, heterossexuais e de-
tentores de capital. Essa cidade é, por-
tanto, marcada pela segregação que, 
de acordo com Rolnik (1995), acontece 
fi sicamente por muros, pontes, placas; 
de forma abstrata, pela divisão de ter-
ritórios por classes sociais, cor, gênero, 
idade; e também por funções, traba-
lho, moradia, lazer. Todos os elemen-
tos que constituem o espaço infl uen-
ciam, de alguma forma, na relação 
das pessoas com ele (e entre si) e em 
seus signifi cados. Afi nal, são frutos da 
construção da própria sociedade.

A cidade, além de refl etir o seu tempo, 
tem em si viva a história da sociedade. 
Sua imagem é a imagem da transfor-

mação da sociedade ao longo do tem-
po e uma forma de marcar essa histó-
ria na cidade é através de monumentos 
que exaltam fi guras importantes em 
diferentes lugares, trazendo a ela di-
ferentes imagens e tempos. Estes mo-
numentos, assim como os nomes das 
ruas, dizem muito sobre a construção 
tanto da cidade quanto da própria so-
ciedade. Quem são os indivíduos que 
se transformam em nomes e imagens 
no espaço urbano? O que eles dizem 
sobre seu tempo e sobre o que a so-
ciedade contemporânea quer lembrar 
deste outro tempo?

Da mesma forma que para a cidade, 
os papéis que exercemos enquanto 
mulheres ou homens nos são designa-
dos, são a forma com que a sociedade 
construiu para que fôssemos e agís-
semos. Como colocado por Beauvoir 
(1967), a construção social e cultural 
do que é feminino e masculino nos 
é imposta como um padrão natural. 
Complementando esse pensamento e 
buscando entender qual é esse papel 
construído para as mulheres, pode-se 
citar Alambert (1997) quando a autora 
diz que a vida das mulheres e, mais 
ainda das mulheres trabalhadoras, foi 
e é baseada em seu papel de reprodu-
ção, tanto pela criação dos fi lhos como 
pela responsabilidade de manutenção 
da vida familiar. Este papel torna a 
vida cotidiana das mulheres uma série 
de afazeres que não lhe dizem respeito 
somente, mas a um grupo de pessoas 
que lhes são relacionadas. O que se es-
pera da mulher é uma série de ações, 
aparências, sentimentos, pensamentos 
construídos socialmente como femini-
nos e que, além disso, as limita no que 
diz respeito a vivenciar o espaço da ci-
dade e de poder na sociedade.

Se quem constrói a cidade e a História 
é o individuo que tem poder de de-

cisão, que realiza a ação política, que 
ocupa os cargos principais das profi s-
sões, que ocupa o espaço da cidade, 
nada mais natural que esses sejam os 
indivíduos lembrados enquanto deter-
minantes para a História e, portanto, 
marcados no imaginário coletivo e no 
espaço urbano. Se, ao longo dos tem-
pos, então, as mulheres foram exclu-
ídas e impedidas de ocupar a grande 
maioria dessas posições de construção 
efetiva, deverá haver uma consequente 
invisibilização delas no que nos lem-
bramos da história - as que ocupam 
esses lugares são ofuscadas pelos ho-
mens, que são maioria e que são, tam-
bém, as vozes da História. 

À luz das refl exões e referências biblio-
gráfi cas iniciadas até aqui, o presente 
artigo tem como objetivo debater so-
bre a representatividade histórica das 
mulheres no espaço da cidade através 
de monumentos públicos, utilizando 
como caso referência aqueles existen-
tes na cidade do Rio de Janeiro. Para 
tal, é construída extensa revisão bi-
bliográfi ca teórica acerca dos elemen-
tos que envolvem este debate, além da 
observação empírica e levantamento 
de dados do caso referência citado.

A construção social
do espaço e do papel da 
mulher na sociedade

O espaço urbano não se dá de forma 
imparcial e precisa, portanto, ser ob-
servado além daquele tradicionalmente 
defi nido pela Arquitetura e pelo Urba-
nismo, de edifi cações projetadas por 
profi ssionais da área, mas enquanto um 
espaço vivenciado, ocupado e transfor-
mado pelas pessoas em seu dia a dia 
(Rendell, 2000). Dá-se, aqui, importância 
ainda maior para a relação de quem 
vive esse espaço com o que é constru-

ído. O espaço é concreto e palpável, é 
forma e é, também, conteúdo, possuin-
do em si práticas e dinâmicas sociais. 
Todas as dimensões, políticas e sociais 
assim como formais e estruturais, são 
essenciais para que ele se estabeleça e 
para a forma como o vivenciamos.

O espaço público da cidade é, nessa 
construção pela vivência, o espaço em 
que se demonstram mais intensamente 
as relações sociais. À referência de Ân-
gelo Serpa, pode-se entender o espaço 
público como “o espaço da ação política 
ou, ao menos, da possibilidade da ação 
política na contemporaneidade.” O es-
paço público é o espaço em que se con-
cretizam, portanto, as ações políticas, 
sociais e históricas de uma sociedade.

“[O termo público] Significa, em primeiro 

lugar, que tudo o que vem a público 

pode ser visto e ouvido por todos e tem 

a maior divulgação possível.”

(Arendt, 2007 p. 59)

“Em segundo lugar, o termo público 

significa o próprio mundo, na medida 

em que é comum a todos nós e 

diferente do lugar que nos cabe 

dentro dele.”

(Serpa, 2007, p.63)

Sendo o espaço público, portanto, o 
espaço em que se vê e se é visto e aon-
de ocorrem as ações políticas, será ele 
ocupado sobretudo por quem tem esse 
poder em suas mãos. Se as mulheres 
são designadas socialmente ao tipo de 
trabalho desenvolvido essencialmente 
no espaço privado, não haverá espaço 
ou tempo para que elas vivam este lu-
gar político e transformador, para que 
elas vejam e sejam vistas e sejam, futu-
ramente, lembradas por ações exerci-
das nesse espaço.

Segundo Alambert (1997), mesmo em 
sociedades mais antigas, as mulheres 
eram colocadas em um lugar inferior 
em relação aos homens. Isso se cons-
trói a partir de suas responsabilidades 
e sua imagem na sociedade e, também, 
pelo lugar ocupado por ela. Nas pólis 
gregas, por exemplo, o espaço da de-
mocracia era a ágora, onde se realiza-
vam os debates e ações políticas. Po-
rém, a defi nição de quem era cidadão 
e, portanto, exercia o direito à voz na 
ágora era limitada e excluía as mulhe-
res. A desigualdade na ocupação do 

espaço era justifi cada pela fi siologia, 
que determinava corpos femininos 
como frios e, portanto, determinados 
ao confi namento.

Hoje, a relação das mulheres com o 
espaço da cidade sofreu muitas altera-
ções, mas segue pautada por padrões, 
responsabilidades e expectativas cons-
truídas historicamente|1|. Atualmente, 
as mulheres constituem 45,5% da 
População Economicamente Ativa 
(PEA) no Brasil, havendo um cresci-
mento gradativo deste dado nas últi-
mas décadas|2|. Apesar disso, as mu-
lheres ainda ocupam empregos mais 
precários, informais ou em domicílio, 
e até recebem salários mais baixos que 
o dos homens por funções iguais (SI-

LINGOWSCHI, 2007). A cultura da res-
ponsabilidade doméstica é explicitada 
na Pesquisa Nacional Por Amostra de 
Domicílios/PNAD 2014, pelo fato de 
as mulheres brasileiras exercerem cerca 
de 21 horas de trabalho doméstico se-
manais, enquanto os homens exercem 
10 horas. Nesse contexto, o próprio 
trabalho doméstico remunerado é 
exercido majoritariamente pelas mu-
lheres e, em outros tipos de trabalho, 
elas permanecem tendo remuneração 
em média 25% menor que eles.

A partir do momento, então, em que 
o papel das mulheres na sociedade é 
construído em torno de sua responsa-
bilidade pelo lar e pela família, tam-
bém designa a elas um espaço e uma 
gama de atividades. A relação entre 
espaço privado e público para as mu-
lheres fi ca mais clara: seu percurso na 
cidade passa a ser pautado pelas tarefas 
domésticas designadas a elas. O espa-
ço privado é espaço de moradia e de 
trabalho e o espaço público, por sua 
vez, é espaço de trabalho produtivo 
e reprodutivo|3|. Em paralelo, para a 
maioria dos homens o espaço públi-
co é espaço de trabalho produtivo e 
de  lazer, enquanto o espaço privado 
é somente para moradia e ócio. Elas 
sentem, então, o espaço desigual de 
forma mais incisiva, até por terem co-
tidiano diferenciado em relação ao ser 
humano tomado como modelo, o que 
atinge todos os aspectos da sua vida: 
moradia, mobilidade, trabalho, lazer.

Se, portanto, as mulheres são histori-
camente retiradas dos cargos de poder 
e decisão, se não têm suas demandas 
atendidas pelo espaço e pelos serviços 
públicos, se não são elas as responsá-
veis pela construção dos espaços, se 

elas não são reconhecidas pelos seus 
feitos, haverá aí uma carência de re-
presentatividade, ou seja, de abertura 
para que as mulheres se enxerguem 
nesses espaços. Representatividade diz 
respeito tanto ao fato de não ver suas 
necessidades refl etidas na construção 
do espaço, quanto a não ser parte do 
pensar o mesmo, não ver outras mu-
lheres nesse processo e não vê-las como 
fi guras essenciais para essa construção. 
Na prática, percorrer o espaço da ci-
dade de forma precarizada e, ainda, 
se deparar com um número enorme 
de fi guras masculinas destacadas pela 
História faz com que as mulheres não 
percebam que podem, elas mesmas, 
ser parte da construção do espaço em 
que vivem ou, ainda, não conheçam 
outras mulheres que foram importan-
tes para chegarmos até aqui.

Caso Referência:
monumentos históricos na 
cidade do Rio de Janeiro

Simbolicamente, a falta de representati-
vidade das mulheres na história e na ci-
dade ou, por outro lado, a reafi rmação 
da fi gura masculina no espaço públi-
co, pode se dar justamente através das 
imagens e monumentos históricos que 
marcam os lugares. Esses monumentos 
são, portanto, elementos essenciais para 
a relação dos indivíduos com o signifi -
cado de cada um e com o espaço.

Compreender a colocação de um mo-
numento urbano como signo ou símbo-
lo é fundamental para estabelecer suas 
relações com o social e com a percepção 
do monumento como imagem. Se um 
monumento é visto como um símbolo 
pelo observador, considerando-se a ma-
neira como a sociedade o interpreta e 
qual a forma que ele assume no ima-
ginário coletivo, pois é a imagem que 
ele assume para os habitantes da cidade 
que expressa e defi ne sua importância 
para o social. Se visto como signo, com-
preendemos como o monumento se co-
loca para um observador como ideia da 
representação de alguma coisa.
(Sá, 2007, p.11)

Partindo do entendimento de que as 
mulheres não estão ocupando os car-
gos de decisão efetiva acerca da cidade, 
-fato reforçado nas eleições de 2016, 
em que mulheres eleitas não chega-
ram a 20% em nenhum cargo- e não 
estão usufruindo o espaço público da 
mesma forma que os homens, há de se 
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Thais Viyuela

to indesejado da lógica em questão. 
Não por acidente ou acaso, 30% das 
mortes de homens no Brasil se dá nas 
ruas, segundo o Ministério da Saúde. 
Perde-se mais de 42 mil vidas a cada 
ano no trânsito, sendo que aproxi-
madamente 80% das vítimas são ho-
mens. Uma pesquisa organizada pelo 
Departamento Nacional de Trânsito 
(Denatran) mostra que apenas 11% 
dos acidentes de trânsito registrados 
no País entre 2004 e 2007 envolveram 
motoristas mulheres.

Pelo homem a cidade é planejada e por 
ela ele é morto.

“Montado na bicicleta, se um carro te 

atingir, você provavelmente será o 

culpado. Ao final do seu depoimento, 

a polícia vai presumir que você 

estava pedalando sem segurança, 

e dizer o que deveria ter feito para 

se proteger melhor. O motorista 

provavelmente não será punido.”

O desenvolvimento das cidades rodo-
viaristas foi pensado a partir do des-

locamento casa-trabalho, um binômio 
que gira em torno do cotidiano majo-
ritariamente masculino. Por décadas, 
planejadores urbanos trataram em se-
gundo plano trajetos menores como a 
ida ao supermercado, à escola, à feira: 
trajetos estes historicamente referentes 
ao cotidiano feminino.

Com a inserção da mulher no merca-
do de trabalho, por volta dos nos anos 
1970, o pêndulo casa-trabalho tornou-
-se muito mais complexo e de difícil 
mapeamento. Isso porque a divisão 
de tarefas domésticas na dinâmica fa-
miliar não seguiu a mesma rapidez de 
mudança que as relações de trabalho: 
quase 50 anos depois, mulheres ainda 
concentram jornadas duplas ou triplas 
sendo ao mesmo tempo provedoras de 
renda, donas de casa e mães. Ainda po-
de-se somar à essa balança o histórico e 
cultural costume que se tem de atribuir 
ao homem a posse do meio de trans-
porte da família, colocando ele como 
usuário preferencial do carro ou moto 
frente aos outros membros da casa.

Não por coincidência, nos países onde 
os aspectos culturais machistas são 

mais gritantes, é negado o direito da 
mulher de aprender a dirigir ou andar 
de bicicleta. O transporte está intima-
mente relacionado com o direito mas-
culino à cidade e a privação e histórica 
feminina ao espaço público. Não por 
coincidência também, Susan Anthony 
(1820-1906) já dizia que a bicicleta 
fez muito mais pela emancipação fe-
minina que qualquer outra coisa no 
mundo. Dentre elas, as mudanças 
mais drásticas no vestuário, como a 
aparição das calças bloomer para subs-
tituir as antigas saias longas ao pedalar 
e o abandono do espartilho, que difi -
cultava a movimentação e a respiração.

“Você deveria ter sido mais 

cuidadoso. Você deveria ver onde 

estava indo. Se você tivesse 

ao menos ficado em um lugar 

adequado, isso não teria acontecido. 

É possível tentar argumentar, 

mas provavelmente será 

desconsiderado. Depois de um tempo 

você aprende apenas a lidar com 

essa agressividade constante, com 

essa posição passiva na cidade, 

e vulnerabilidade às pessoas a 

sua volta tomará conta de todos 

os músculos contraídos do seu 

corpo. As entranhas se reviram e os 

sobressaltos são ininterruptos.”|1|

Grande parte das cidades brasileiras 
foi construída pela lógica do automó-
vel. Isso signifi ca também dizer que 
foram construídas pela perspectiva 
masculina, onde o carro exerce posi-
ção de destaque: símbolo de virilidade, 
autonomia, liberdade, status e maturi-
dade, seria difícil conceber uma má-
quina capaz de tantas representações 
se elas já não existissem sob a lataria de 
um automóvel.

A lógica do carro também segue a lógica 
da exclusão: parte-se do pressuposto de 
que nem todos podem ter acesso a ele, 
de forma que esse se mantenha como 
um privilégio sobre os outros modais. 
Além disso, ganha o status de artigo de 
luxo quando mostra-se como um bem 
para ser admirado e desejado: o homem 
traveste-se de carro e por ele é defi nido.

Por fi m, a lógica do automóvel segue 
a lógica do individualismo: os outros 
motoristas, pedestres, ciclistas e usu-
ários de transporte público aparacem 
meramente como obstáculos ao nosso 
próprio direito inalienável de desloca-
mento. O meio urbano se transforma 
em um campo de batalha, onde o ven-
cedor ganha pela lei do mais forte: o 
homem rico no transporte motorizado 
e individual.

Pelo homem a cidade é planejada e a 
ele a cidade serve.

Dentre tantas consequências do mo-
delo rodoviarista adotado, insiste-se 
ainda em chamar de “acidente” o efei-

Em metrópoles brasileiras, costuma-se 
ouvir que o crescimento urbano se deu 
de forma desordenada. Ledo engano: 
se alguma coisa regeu o avanço urba-
no e a situação caótica atual, essa coisa 
foi o planejamento. Um planejamento 
pautado em interesses privados aliados 
à uma forma rodoviarista e excludente 
de mobilidade e de vivência da cidade.

Nos últimos anos, como resposta à 
uma crescente insatisfação pública 
com a qualidade de vida urbana, es-
pecialistas tentaram, aos poucos, mu-
dar a ideia de cidade que temos con-
cebida no nosso imaginário. Os mais 
vanguardistas trazem do arquiteto di-
namarquês Jan Gehl um conceito de 
cidade que, de tão genérico, é impos-
sível de ser questionado: “Cidade para 
pessoas.” Gehl propõe um urbanismo 
lento, não pautado no deslocamento 
automobilístico, mas no aproveita-
mento do espaço urbano como troca e 
interação social, como um espaço mais 
humano, verde, calmo e menos metá-
lico, poluído e barulhento. A força do 
conceito é tão sedutora que parece 
quase existir uma fórmula de cidade 
caminhável que deve ser replicada e 
mininamente adaptada à topografi a e 
ao clima de cada país.

Importando a ideia para o Brasil, uma 
Cidade Para Pessoas nada mais seria 
do que uma Cidade Para Mulheres. 
(O que escrevo aqui é quase um apelo 
para a inserção das mulheres como voz 
entoadora das políticas de espaço pú-
blico e mobilidade urbana no Brasil.)

“O que é ser uma mulher nas ruas 

de uma cidade? Para entender, 

basta subir em uma bicicleta e 

começar a pedalar: a partir daí a 

experiência de constante apreensão 

1| Texto traduzido e alterado do artigo 
original em inglês: Medium – Ride Like a Girl: 

Cycling is awfully similar to being a woman. 
Disponível em < https://medium.com/@nkkl/

ride-like-a-girl-1d5524e25d3a#.uprr917nk> 
Acesso em: 15 de março de 2017
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até porque pensar nesses pequenos 

aborrecimentos gera ainda mais 

aborrecimento. Pela fragilidade do 

espaço que você, ciclista, ocupa na 

rua com a sua bicicleta, é melhor 

ficar calado e não retrucar aos 

ataques que sofrer.”

Com tantas semelhanças entre o papel 
da bicicleta e o papel da mulher na ci-
dade, devemos parar de acreditar que a 
Cidade para Pessoas mais democrática 
e inclusiva vai ser justamente proposta 
por homens – gestores e empresários.

Não podemos esperar deles uma mu-
dança na lógica que os benefi cia. Não 
podemos esperar que entendam o 
quão assustador é andar pela cidade 
sozinha. Não podemos esperar que 
instalem estações de bicicletas com-
partilhadas não só nos bairros abasta-
dos com possíveis clientes com contas 
bancárias gordas, mas na periferia, 
para as mulheres que precisam per-
correr os últimos 15 minutos de cami-
nhada tarde da noite e o fazem com 

completo pavor. Não podemos esperar 
deles soluções para assuntos sobre os 
quais não entendem a urgência.

Mais do que tentar explicar para al-
guém que nunca entenderá a opres-
são que vivemos, é necessário que nós 
mesmas nos façamos representadas nas 
decisões da cidade. Seja por uma pre-
feita mulher, uma vereadora mulher, 
uma secretária mulher ou qualquer 
outro cargo de chefi a na administra-
ção pública. Talvez quando aumen-
tarmos a porcentagem de mulheres 
nesses cargos de comando - 21% de 
mulheres nos 132 cargos de chefi a da 
CET em São Paulo (Companhia de 
Engenharia de Tráfego) - poderemos 
enfi m minimizar a função meramente 
rodoviarista desse órgão, que deve ser 
responsável pelo trânsito de pessoas e 
não só de máquinas.

Se ser mulher na cidade se tornou um 
desafi o entre a vida e a morte, sejamos 
nós as porta-vozes das nossas próprias 
pautas, de forma a propor soluções e rei-
vindicar a cidade segura que desejamos.

“No final do dia, ao descer da 

bicicleta, você pode enfim respirar 

aliviado e declarar que ainda não 

temos cidades preparadas para 

acolher os ciclistas e pedestres. 

Por esse motivo, amanhã você 

preferirá voltar ao seu habitual 

meio de locomoção, no qual se sente 

menos vulnerável às pessoas à sua 

volta.

E se você acordasse todos os dias 

sem poder optar?”

Foto de Alyssa Volpini
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Por Juliana Motter

Esta série é resultado de análises sensíveis 
sobre o espaço urbano através de cami-
nhadas realizadas pela autora. Num 
processo de quem observou e foi obser-
vada, a experiência das travessias é re-
gistrada por fotografi as e gestos corporais 
que se desdobraram nas ilustrações que 
representam a relação entre o sujeito e a 
cidade; mais precisamente entre o corpo 
da mulher e o espaço público.

Misturando desenho e colagem, a constru-
ção da imagem se consolida com a fusão 
da paisagem urbana fragmentada à men-
sagem emitida do corpo, o objeto principal.

Ao contrário do que a visão eurocên-
trica e colonizadora de mundo prega, 
o processo de colonização não encer-
rou em si mesmo. Isto por não ter se 
tratado somente de um processo de 
aparente descoberta e suposta moder-
nização de espaços e regiões, mas da 
instalação de toda uma nova estru-
tura de mundo, sociedade e relações 
de poder. Os efeitos da colonialidade 
ainda se fazem presentes no contexto 
mundial e, especialmente, na América 
Latina, mesmo com o ideal - ilusoria-
mente - libertador e emancipatório 
das independências, “o autor [Quija-
no] afi rma não saber o que ‘pós-colo-
nialidade’ poderia signifi car, porque o 
padrão da colonialidade, segundo seu 
modelo, nunca se desconstituiu”.
(SEGATO, 2013, p. 37, tradução livre)

Para Quijano (1991), a modernidade, 
o capital e a América Latina nascem 
no mesmo dia, visto que a ideia da 
modernização - que nutria o discur-
so da colonização - surge como uma 
instrumentalização da razão domi-
nante, a mesma que impõe o capital, 
para livre dominação e exploração da 
América Latina e dos povos que ali 
viviam. “América não se incorporou 
em uma já existente economia-mun-
do. Uma economia-mundo capitalista 
não haveria tido lugar sem América”.
(QUIJANO, 1992, apud SEGATO, 2013, p. 45, tra-

dução livre)

Torna-se impossível refl etir sobre o 
contexto atual da América Latina, em 
todos os âmbitos, sem levar em conta 
os violentos processos de colonização 
enfrentados pelos povos, “a colonia-
lidade e a invenção de raça são pré-
-condições indispensáveis para com-
preender a ordem mundial moderna”. 
(SEGATO, 2013, p. 40, tradução livre)

O processo de colonização introduziu 

no sistema-mundo não apenas uma 
relação de colonizador e colônia entre 
nações, mas também toda a estrutu-
ra da colonialidade do poder, com a 
legitimização de uma sistemática de 
hierarquização dos corpos que se deu a 
partir da fi xação de uma ideia biologi-
zante de raça, uma construção mental 
que surge para autorizar a dominação, 
a opressão e o extermínio de diferentes 
povos, subjetividades e cosmologias. 
(QUIJANO, 2000)

Esse entendimento segregacionista dá 
origem a todo um novo espectro de 
relações de poder, pautadas nas clas-
sifi cações imaginárias, manipuladas 
pelo poder hegemônico para explora-
ção ilimitada de indivíduos em todos 
os âmbitos da vida social, “a hierarquia 
da colonialidade se manifestava em to-
dos os domínios - político, econômico 
e não menos no cultural”.(QUIJANO e 

WALLERSTEIN, 1992, p. 584, tradução livre)

Com a racialização, e o esforço para 
biologização da diferença, o impacto é 
“a captura hierárquica de todas as rela-
ções humanas e saberes” (SEGATO, 2013, 

p. 53, tradução livre). María Lugones (2007) 
pretende confi rmar que para manu-
tenção da supremacia branca e euro-
cêntrica, a ideia de gênero também é 
instaurada pela colonialidade e passa a 
ser utilizada como mais um pretexto 
para exploração ilimitada de sujeitos. 
Para Lugones (2007), é nesse contexto 
em que o patriarcado se estabelece e se 
torna mais um instrumento para vio-
lação e violência.

Para Segato, no entanto,

“as relações de gênero próprias 

do padrão colonial capturam 

as formas de patriarcado 

precedentes que, mesmo existentes 

e hierárquicas, não obedeciam a 

mesma estutura e se transformam 

em uma forma muito mais letal de 

patriarcado, como é o moderno” 

(SEGATO, 2013, p. 54, tradução minha)

De qualquer forma, a noção de gênero 
estabelecida na modernidade provoca 
uma radicalização do mundo como 
tal (Lugones, 2007), instalando o homem 
branco cisgênero como o sujeito da 
norma.

“Em uma abordagem teórica e 

prática, eu estou oferecendo um 

quadro para que se comece a 

pensar o heterosexismo como uma 

parte chave de como gênero se 

funde com raça nas operações da 

colonialidade do poder”

(LUGONES, 2007, p. 187, tradução livre)

Como um refl exo da lógica colonial, 
a mulher é objetifi cada ao olhar o do 
homem e sua sexualidade é ressig-
nifi cada por um duplo caráter “que 
reduz a objeto o corpo das mulheres 
e ao mesmo tempo inocula a noção 
de pecado nefasto, crime hediondo e 
todos os seus correlatos” (SEGATO, 2012, 

p. 120). O poder masculino, com isso, 
assume uma posição onde é o deten-
tor do olhar moral que objetifi ca os 
corpos e, ao mesmo tempo, delibera e 
administra esses corpos. Com isso, são 
construídos padrões, e normas que di-
tam as subjetividades, corporeidades e, 
inclusive, os espaços autorizados para 
mulheres.

A supremacia masculina empurra o 
feminino para o contexto do privado, 
em um esforço de limitar as deman-
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das e, com isso, também os direitos: 
“o confi namento compulsivo do es-
paço doméstico e das suas habitan-
tes, as mulheres, como resguardo do 
privado tem consequências terríveis 
no que respeita à violência que as vi-
timiza” (SEGATO, 2012, p. 121). Não ape-
nas a violência doméstica passa a ser 
culturalmente autorizada e legitimada 
sob o pretexto do respeito à privaci-
dade, mas uma violência simbólicas 
que consiste no impedimento do aces-
so das mulheres aos espaços públicos 
também é estabelecida.

Os pilares e princípios da sociedade 
contemporânea, sustentados desde 
elaboração teórica de uma construção 
da modernidade/da modernização, 
cuja fundação era de que “moderni-
zar signifi cava emancipar” (ROUANET, p. 

150), pretendiam, com a noção de uma 
autonomia de suas partes integrantes, 
promover uma ideia de emancipação 
possível para reconstrução de uma 
nova lógica social e política.

Mas serviram tão somente para engen-
drar novas formas de dominação que 
criam, no imaginário coletivo, uma 
certa ideia de uma sociedade organi-
zada que, dentro do tecido social, não 
trata de nada além de um simulacro de 
um todo organizado a partir de com-
portamentos agenciados e regulados 
por estruturas de poder fortemente 
impostas. Na revolução/modifi cação 
de uma lógica vigente, a grande perda 
da derrota não está em perder, na dis-
solução, mas sim em perder e ter que 
refazer, em outra chave, uma forma 
diferente de dominação.

“A racionalização política conduz 

à substituição da autoridade 

descentralizada pré-moderna 

pelo Estado absolutista e, 

posteriormente, pelo Estado 

verdadeiramente moderno, dotado de 

um sistema tributário centralizado, 

de um poder militar permante, 

do monopólio da violência e da 

legislação, e de uma administração 

burocrática racional”

(ROUANET, p. 121)

Partindo dos princípios kantianos, ao 
invés da autonomia dos sujeitos, o Es-
tado democrático de direito, tal qual 
existe hoje, estabelece uma relação de 

heteronomia, que impõe uma sujeição 
dos indivíduos às leis externas, que di-
zem respeito, principalmente, à vonta-
de de outrém em relação aos percursos 
de suas vidas sociais e políticas.

“Diríamos que uma sociedade é mais 
moderna que outra quando favorece 
de modo mais cabal a plena autono-
mia de todos os indivíduos” (ROUANET, 

p. 143), esse controle do Estado sobre os 
indivíduos desequilibra, desconstrói, 
toda a noção de modernização susten-
tada para manutenção de um sistema 
político neoliberal, que forja uma no-
ção de democracia representativa, com 
indivíduos autônomos e independen-
tes, e que institui, na realidade, uma 
forma aparentemente legitimada de 
controle do capital sobre a política e 
uma valorização dos interesses do ca-
pital em detrimento à liberdade e par-
ticipação política dos indivíduos.

A contínua e acelerada individualiza-
ção da sociedade, a imparável atomi-
zação dos sujeitos, dá a falsa impressão 
de vidas autônomas. Essencial para o 
indivíduo é não só a garantia de seu 
direito à liberdade, mas também po-
der ter poder e poder se empoderar na 
mesma medida. Já que uma sociedade 
civil “é moderna quando permitir uma 
mobilização intensa, canalizada por 
uma rede institucional adequada, livre 
da tutela do Estado”.(ROUANET, p. 159)

“Existe, ainda, um vácuo entre a so-
ciedade e o Estado” (ROUANET, p. 154), 
que refl ete na forma como as relações 
e dinâmicas políticas e sociais são con-
duzidas. A impressão de uma iniciativa 
de autonomização das esferas, de uma 
“autonomização do poder político” 
(Marramao, p. 255) evidencia, primeiro, 
uma investida ilusória para contenção 
da voz e do lugar de fala do povo. Cuja 
crença nessa possibilidade de órgãos in-
dependentes, religão, economia, políti-
ca e arte – para não estender às esferas  
da mídia, por exemplo – acabou por se 
tornar  mais uma forma de promover o 
silenciamento de sua participação.

A sociedade verdadeiramente moder-
na exige um sistema político capaz de 
apreender a diversidade de que é com-
posta. Na lógica de efi cácia sem auto-
nomia, produção sem diferença e na 
inibição das identidades, o contempo-
râneo apresenta um corpo social com-
pletamente atrofi ado, “é  que a univer-
salidade, atributo real de um corpo de 

verdade, não dá a mínima aos predica-
dos” (BADIOU, p. 11). Um regime político 
só pode ser democrático se incentivar 
a multiplicidade de manifestações, mas 
como sempre houveram discursos orga-
nizados pelo poder, a própria democra-
cia – em sua fantasia de lugar acessível 
a todos – estabeleceu os que podem ou 
não acessar ao comum e de que forma, 
existem os cidadão que possuem voz e 
os que não possuem. (Ranciére, 2014)

Outra invenção da colonização é a 
heterossexualidade como norma e o 
desvio como anomalia sujeita a uma 
maior abjeção e a marginalização. Para 
Lugones (2007), a heterossexualidade não 
constitui apenas uma normatividade, 
não sendo apenas um padrão compul-
sório de sexualidade, mas um perverso 
esforço do sistema colonial moderno 
para construir e fazer a manutenção de 
um sistema global de poder.

A heterossexualidade é um dos ins-
trumentos de violação desse sistema-
-mundo, utilizado para controle os 
corpos, e é uma das normas que a 
colonialidade impõe: fabricando uma 
ideia biologizante da heterossexualida-
de, especialmente voltada para o inte-
resse reprodutivo.

O que é importante frisar é que a escala 
de rejeição/inadequação dos corpos no 
espaço urbano passa a funcionar a par-
tir das chaves de raça, gênero e sexua-
lidade. Esses desvios passam a consistir 
em justifi cativas para marginalização e 
confi namento das identidades diversas. 
A fi xação de uma heterossexualidade 
compulsória passa a invisibilizar, de 
maneira violenta, as diversas sexuali-
dades e a diversidade de mulheridades/
feminilidades dentro do contexto múl-
tiplo das sociedades. Marcadas pelo 
gênero e pela sexualidade, o lugar da 
lesbianidade é o da exclusão, do emu-
decimento e do não-pertencimento.

O processo de colonização representou 
um assassinato epistêmico, descolando 
os povos colonizados de sua historicida-
de. O apagamento da memória signifi -
ca, também, o apagamento da subjeti-
vidade e, com isso, da identidade dos 
indivíduos, “as populações colonizadas 
foram submetidas a mais perversa expe-
riência de alienação histórica”. (SEGATO, 

2013, apud QUIJANO, 2009, p. 19, tradução livre)

Para Segato (2012), a questão do gênero 
não deve ser vista tão somente enquan-



96

Por José Aloir Carneiro de 
Araújo Neto

José Aloir Carneiro de Araújo 
Neto é Urbanista, Especialista 
em habitação e direito à cidade 
pelo Programa de Residência 
em Arquitetura, Urbanismo 
e Engenharia da FAUFBA e 
mestrando do Programa de 
Pós-graduação em Arquitetura 
e Urbanismo da UFBA.

to um aspecto, dentre vários outros, 
afetado pelo sistema colonial, mas sim 
como uma categoria central que possi-
bilita vislumbrar toda a transformação 
que é imposta pelo novo sistema colo-
nial, pela ordem moderna de mundo. 
O apagamento da memória e da noção 
de coletividade, dos lugares-comuns, 
tem servido como um instrumento de 
controle da mobilização e, portanto, 
do poder coletivo de mudança, altera-
ção do sistema vigente.

Como a contra-cultura e os proces-
sos de resistência persistem historica-
mente, é preciso questionar onde, no 
contexto atual “estão sendo abertas 
as fi ssuras que avançam, hoje, desar-
ticulando a colonialidade do poder, e 
como podemos falar delas? Que papéis 
desempenham as relações de gênero 
nesse processo?”. (SEGATO, 2012, p. 106)

Para Ranciére (2005), a política e a arte 
têm uma origem comum, as duas di-
mensões são essencialmente estéticas. 
Ou seja, ambas signifi cam e promo-
vem a partilha do sensível, são ma-
neiras de organizá-lo e de conduzi-lo 
o sensível, de fundar as subjetividades.

A estética sintetiza os modos de per-
cepção e sensibilidade, as maneiras 
pela quais grupos e indivíduos cons-
troem o mundo, suas diferenças, se-
melhanças e, principalmente, identi-
dades. Um regime político só pode ser 
democrático se incentiva a multiplici-
dade de manifestações. (Ranciére, 2005)

A arte urbana surge como um proces-
so de retomada dos espaços públicos 
a partir dos grupos marginalizados. 
O grafi tti, a pichação, começam a ser 
registradas nos Estados Unidos com a 
população negra levando suas deman-
das para os espaços de grande circu-
lação, dentro das regiões descentrali-
zadas para as quais eram empurrados, 
não como uma tentativa de capturar 
a atenção de outros grupos, mas de 
mobilizar e alertar a si mesmos sobre 
as condições a que estavam sendo 
submetidos. Ou seja, ela reforça essa 
capacidade política da arte, a capaci-
dade estética, de reorganizar e reunir 
subjetividades, de estabelecer e reno-
var identidades.

A arte urbana se fi xa no espaço urba-
no, como um todo, não só como a ex-
pressão de demandas ou um lugar para 
ter voz, mas também como uma reto-

mada política do espaço urbano por 
aqueles que são afastados do direito à 
cidade e, além disso, da ruptura da ló-
gica de extrema atomização de indiví-
duos e a tentativa de restabelecimento 
da força política da coletividade.

Expressões como xoxota, xereca, pussy 
power, ppk power e outras, não estão 
jogadas nos muros aleatoriamente. 
Consistem, principalmente, no es-
forço de trazer para o público o que 
é confi nado no privado e também na 
subversão do sistema: é o escracho das 
vozes silenciadas, recado de mulheres 
para elas mesmas. Desde pequenas, 
mulheres são socializadas em proces-
sos contraditórios: não podem percor-
rer livremente os espaços urbanos, mas 
são atiradas na esfera pública como 
objetos a serem fetichizados e hiper-
sexualizados. A liberdade dos corpos 
é controlada pelo conservadorismo do 
poder estatal, pelas grandes indústrias, 
pelas oligarquias religiosas e todo o 
poder bélico do patriarcado.

Com a negação das identidades su-
balternizadas para manutenção da 
cisheteronorma hegemônica, mulhe-
res lésbicas, ainda precisam lutar para 
que seus afetos, corpos, desejos, sejam 
legitimados. Para que suas existências 
não sejam invisibilizadas e inviabili-
zadas. As cidades representam arenas 
políticas onde existe hoje, um forte 
movimento para reinvenção do fazer 
político - e da própria política. Com 
isso, a falta de representatividade den-
tro da política formal tem feito com 
que, cada vez mais, o esforço para a 
não-invisibilização das mulheres lés-
bicas e sua consolidação enquanto 
força coletiva, além da conquista de 
sua autonomia social e política, está, 
também, na ressignifi cação do é o es-
paço público e o tipo de linguagem ele 
pode conter.

A variável gênero
na produção social
do espaço urbano

Para Lefebvre (1999), o espaço é um im-
portante elemento no processo de acu-
mulação do capital por ser o local tan-
to de produção, quanto de reprodução 
da força de trabalho. O autor ainda 
considera que as diferenças existentes 
no espaço não têm origem apenas no 
espaço como um ente físico, com suas 
limitações geográfi cas, mas sim, a par-
tir, também, do que se instala nesse 
espaço. (LEFEBVRE, 1999)

Esta noção também surge na análise 
que Milton Santos faz do espaço, apre-
sentando-o como um sistema indisso-
ciável de “sistemas de objetos” e de um 
“sistema de ação” que se relacionam 
de maneira “solidária” e contraditória, 
bem como indivisível, não podendo, 
assim, ser considerado de forma iso-
lada (SANTOS, 1985). Com isso, Santos 
chama atenção para o que seria a for-
ma dialética de como o espaço é pro-
duzido, e apresenta quatro categorias 
como metodologia para compreensão 
desse fenômeno: função, forma, estru-
tura e processo (SANTOS, 1985). Segundo o 
autor, essas categorias são complemen-
tares e, portanto, não se pode perder 
de vista a indissociabilidade entre elas:

Para se compreender o espaço social 
em qualquer tempo, é fundamental 
tomar em conjunto a forma, a função 
e a estrutura, como se tratasse de um 
conceito único. Não se pode analisar 
o espaço através de um só desses con-
ceitos, ou mesmo de uma combinação 
de dois deles. Se examinarmos apenas 
a forma e a estrutura, eliminando a 
função, perderemos a história da tota-
lidade espacial, simplesmente porque a 
função não se repete duas vezes. Sepa-

rando estrutura e função, o passado e 
o presente são suprimidos, com o que 
a ideia de transformação nos escapa e 
as instituições se tornam incapazes de 
projetar-se no futuro. Examinar forma 
e função, sem a estrutura, deixa-nos 
a braços com uma sociedade inteira-
mente estática, destituída de qualquer 
impulso dominante. Como a estrutu-
ra dita a função, seria absurdo tentar 
uma análise sem esse elemento.
(SANTOS, 1985, p. 56)

Pode-se afi rmar que, para Santos (1985), 
a forma é o espaço físico, tangível, e 
a função seria a atividade desempe-
nhada por essa forma, ou o que a ela 
concederia sentido. Já a estrutura seria 
o contexto socioespacial, fruto de uma 
combinação de técnicas produtivas e 
organizativas com outras estruturas 
específi cas (de produção, de renda, 
de consumo, de classes etc.), em que 
a forma e a função estariam inseridas. 
Já o processo seria o que Sousa e Silva 
explicaram como:

O constante devir social que constrói, 
(re)constrói e (des)constrói as formas ao 
longo da história. O processo é dinâ-
mico, ou seja, processa e é processado, 
modifi ca e é modifi cado, é ao mesmo 
tempo resultado e condição da histó-
ria. Desse modo, o estudo do processo 
se faz necessário na medida em que se 
busca entender a gestação das formas, 
o que impreterivelmente facilitará a 
compreensão das funções por elas exer-
cidas. Nesse sentido a história se cons-
titui numa ferramenta intimamente 
relacionada, a qual é preciso recorrer 
constantemente.
(SOUZA; SILVA, 2010, s.p.)

Se considerarmos ainda as contribui-
ções de autores como Santos (2012), 
Harvey (2012), Abramo (2001) e Gordi-
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abrigo, água potável, emprego, saúde, 
educação, capacitação, segurança social 
sem qualquer tipo de discriminação de 
raça, cor, sexo, idioma, religião, ideolo-
gia, nacionalidade ou origem social, ou 
qualquer outro tipo, sob uma lógica de 
liberdade, dignidade e justiça social.|3| 
(THE VANCOUVER..., 1976, p.4)

Já em 1996, foi realizada em Istambul 
(Turquia) a segunda edição da Confe-
rência das Nações Unidas sobre Assen-
tamentos Humanos (Habitat II). Na 
Declaração de Istambul, produzida 
por essa conferência, ratifi cou-se os 
princípios e objetivos essenciais a pro-
moção da moradia adequada como 
um direito humano a ser assegurado. 
Ainda como resultado dessa conferên-
cia, foi constituído um plano de ação 
global conhecido como Agenda Habi-
tat, que, em consonância com demais 
agendas e plataformas de outras con-
ferências mundiais (inclusive as pre-
paratórias para a Habitat II) serviria 
como “referência para a formulação 
das ações governamentais e não gover-
namentais no enfrentamento da ques-
tão dos assentamentos humanos, e a 
sua implementação ser exigida como 
requisito para a obtenção de recursos 
internacionais”.(LORENZETTI, 2001, p. 5)

No que tange a discussão proposta 
por este trabalho, a Declaração de Is-
tambul já reconhece as mulheres, con-
juntamente com as crianças e jovens, 
como grupo vulnerável que possuem 
necessidades específi cas de viver em 
condições seguras, saudáveis e estáveis 
e afi rma a sua participação plena e 
equitativa na vida política, econômica 
e social, e ainda levanta a necessidade 
dos Estados incluírem, junto aos pro-
gramas voltados para moradia, o aces-
so livre para pessoas com defi ciências e 
a igualdade de gênero.

Já em março de 2002, é apresentado 
pela Relatoria Especial para o Direito 
à Moradia Adequada da ONU|4|, pro-
duzido pelo então relator o arquiteto 
indiano Kothari (2002), um relatório 
que aborda questões de discriminação 
e impactos da globalização no direito 
à moradia, intitulado de Economic, So-
cial and Cultural Rights - Report of the 
Special Rapporteur on adequate housing 
as a component of the right to an ade-
quate standard of living (Direitos Eco-
nômicos, Sociais e Culturais – Relató-
rio da Relatoria Especial para Moradia 

Desta forma, o direito à moradia ade-
quada como um direito humano foi 
reconhecido pela comunidade inter-
nacional em 1948 através da Decla-
ração Universal dos Direitos Huma-
nos|2|, aprovada na Assembleia Geral 
da Organização das Nações Unidas 
(ONU). Na referida declaração, o 
item 1 do artigo XXV afi rma que

1. Toda pessoa tem direito a um pa-
drão de vida capaz de assegurar a si e a 
sua família saúde e bem estar, inclusive 
alimentação, vestuário, habitação, cui-
dados médicos e os serviços sociais in-
dispensáveis, e direito à segurança em 
caso de desemprego, doença, invalidez, 
viuvez, velhice ou outros casos de per-
da dos meios de subsistência fora de seu 
controle. (ONU, 1948)

Posteriormente, em 1976, foi realiza-
da a 1ª Conferência das Nações Uni-
das sobre Assentamentos Humanos – 
também conhecida como HABITAT 
I –, na qual se indicou um consenso 
internacional relativo às políticas pú-
blicas acerca da questão do direito a 
moradia adequada ratifi cando-o como 
um direito humano, e apontando para 
os governos como responsáveis pela 
garantia e manutenção desse direito. 
Nesta conferência, foi produzida a 
Declaração de Vancouver que versa de 
forma mais ampla sobre as diretrizes 
que constituem o direito a moradia 
adequada, além de também apresen-
tar recomendações e estratégias para 
as nações enfrentarem a problemática. 
Nessa conferência também se deu a 
criação do Centro das Nações Unidas 
para Assentamentos Humanos, sedia-
do em Nairobi, no Quênia, que visa 
manter em permanente discussão os 
assuntos relacionados a assentamentos 
humanos, além de assessorar e fi nan-
ciar projetos ligados ao setor urbano e 
habitacional em países em desenvolvi-
mento (LORENZZETI, 2001). Sobre as di-
retrizes, e no que concerne ao objetivo 
do presente artigo, o item 1 dos Prin-
cípios Gerais da referida declaração 
afi rma que

A melhoria da qualidade da vida dos 
seres humanos é o primeiro e mais im-
portante objetivo de qualquer política 
de assentamentos. Essas políticas devem 
facilitar a melhoria rápida e contí-
nua da qualidade de vida de todas as 
pessoas, a começar por a satisfação de 
necessidades básicas como alimentação, 

mulheres negras) no Brasil, o que po-
deria indicar, inclusive, a pouca rele-
vância dada ao tema.

Ainda, como exposto anteriormente, 
faz-se extremamente necessário pro-
blematizar sobre os impactos da atual 
política representacional do ‘sujeito do 
feminismo’ na política habitacional 
brasileira e na consequente exclusão 
dos demais sujeitos que não se confor-
mam no padrão estabelecido de ‘mu-
lher’ (BUTLER, 2014). Em outras palavras, 
faz-se necessário refl etir sobre o que a 
política habitacional brasileira identi-
fi ca e reconhece como ‘mulher’, des-
considerando o risco de tornar apta a 
ingressar no programa apenas uma par-
cela das que se apresentam em vulnera-
bilidade socioespacial, excluindo assim 
demais grupos vítimas de marginaliza-
ção e violência como mulheres trans, 
transexuais, travestis, transgêneros etc.

O direito à moradia adequada 
como um direito humano

No que tange a Constituição Fede-
ral do Brasil, pode-se afi rmar que a 
questão da moradia enquanto direito 
se materializa no Art. 6º (de redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 
26/2000), o qual afi rma que se consti-
tuem enquanto direitos sociais o direito 
social a educação, a saúde, ao trabalho, 
a moradia, o lazer, a segurança, a previ-
dência social, a proteção à maternidade 
e à infância, a assistência aos desampa-
rados. Já o Estatuto da Cidade (dado 
pela Lei 10.257 que dispõe sobre os 
Arts. 182 e 183 da Constituição Fede-
ral), se encarrega, entre outras coisas, de 
dispor sobre a função social da cidade 
e propriedade urbana e de estabelecer 
instrumentos que garantam o um meio 
ambiente urbano equilibrado.

Há de se pontuar que o Estatuto da 
Cidade, apesar de regulamentar ins-
trumentos que visam garantir a pro-
moção do meio ambiente urbana 
equilibrado, não trata da questão da 
moradia do ponto de vista conceitual. 
Desta forma, como o objetivo especí-
fi co deste trabalho é o de tensionar a 
política habitacional brasileira, para 
efeito da análise, tomaremos como 
marco conceitual da moradia ade-
quada as diretrizes estabelecidas pela 
Organização das Nações Unidas, das 
quais o Brasil é signatário.

ção em situação de rua, o qual traz em 
sua composição pessoas de realidades e 
identidades tão diversas?

Desta forma, tem-se que essa margina-
lização socioeconômica é constituída 
por diferentes espectros que se desdo-
bram, se cruzam e se sobrepõem, e as 
mulheres, em toda sua pluralidade e 
nas suas mais diversas situações de vul-
nerabilidades, se confi guram como um 
desses complexos espectros. “Homens 
e mulheres percebem e usam a cidade 
de maneira diferente e a vida cotidiana 
das mulheres é qualitativamente dis-
tinta da dos homens – mesmo quando 
pertencem à mesma classe social, raça 
ou etnia, zona habitacional ou bairro” 
(MASSOLO apud GARCIA, 2006, p.31).

Na academia, e mais especifi camente 
nas áreas relacionadas ao planejamen-
to urbano, essa pseudoneutralidade do 
espaço costuma se repetir. Em seu li-
vro Mulheres da Cidade d’Oxum: Rela-
ções de gênero, raça, classe e organização 
espacial do movimento de bairro em Sal-
vador, Garcia (2006) aponta para uma 
contribuição insufi ciente que ciências 
como a Geografi a oferecem aos estu-
dos sobre mulheres (principalmente 

por exemplo, onde, segundo dados do 
IBGE, num total de aproximadamen-
te 2.575 milhões de habitantes, 53% 
da população é composta por mulhe-
res, e cerca de 80% da população é 
negra; e onde, segundo denúncias da 
Articulação dos movimentos e comu-
nidades do Centro Antigo de Salvador 
(2016), também foi desconsiderado no 
processo de atualização do seu Plano 
Diretor de Desenvolvimento Urbano, 
aprovado em 2016.

Partindo dessa afi rmação, e trazendo a 
análise para a questão aqui proposta, 
inicialmente, não se pode imaginar 
que a composição da demanda por 
habitação social seja homogênea, ou 
se restrinja exclusivamente a critérios 
como renda salarial ou grandes grupos 
homogeneizados, a exemplo do binô-
mio “homem X mulher”. Esse recorte 
de renda e marginalização socioeco-
nômica é construído por diferentes 
grupos de diferentes especifi cidades 
e complexidades, que não podem ser 
desconsideradas na formulação de po-
líticas públicas, planos urbanos e pro-
gramas habitacionais. Como homo-
geneizar em categoria, por exemplo, 
grupos complexos como o de popula-

lho-Souza (2008), podemos compreen-
der que a lógica da estruturação do 
capitalismo, com os seus paradigmas 
de exclusão econômica e social, é facil-
mente percebida nos refl exos que essas 
diferentes formas de exclusão se dão 
na apropriação e ocupação do espaço 
urbano. Através de um processo de 
valoração e mercantilização do solo, 
articula-se diretamente a localização 
residencial, dotação de infraestrutura e 
oferta/acesso a serviços básicos à con-
dições como a de renda da população, 
por exemplo.

Esse método utilizado para análise e 
compreensão da produção social do es-
paço permite entender e apontar para 
questões negligenciadas ou preteridas 
na elaboração de agendas políticas e 
programas sociais urbanos, no que se 
refere à incorporação de variáveis im-
portantes, as quais, quando descon-
sideradas, tende-se para formulações 
generalistas que mascaram a realidade, 
e pouco contribuem para o enfrenta-
mento de vulnerabilidades sociais. Em 
outras palavras, há uma tendência em 
desconsiderar especifi cidades regionais 
e condicionantes como gênero|1| e raça 
na política urbana, como Salvador, 

Foto de Giovanna Pinhata extraida do trabalho Fotografi as de Viagens |página 89|
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Adequada como um componente do 
direito a um padrão adequado de vida, 
em tradução livre).

O referido relatório apresenta um 
item especial dedicado à questão da 
discriminação de gênero em íntima 
relação com as garantias ao direito à 
moradia adequada, pontuado, entre 
outras coisas: a importância de que a 
referida relatoria, conjuntamente com 
Relatoria Especial de Violência Con-
tra a Mulher da mesma organização, 
atuem de forma a se complementarem 
em questões, por exemplo, relaciona-
das ao despejo forçado envolvendo 
mulheres; ratifi ca a igualdade de di-
reitos sem qualquer tipo de discrimi-
nação, inclusive de sexo; aponta que a 
discriminação de qualquer natureza, 
muitas vezes, afeta as mulheres de ma-
neira diferenciada. O relatório ainda 
aponta para o compromisso de am-
pliar a discussão a respeito do tema a 
fi m de contribuir na complementação 
dos esforços de Governos e sociedade 
civil para alcançar progressivamente 
os objetivos fi rmados (KOTHARI, 2002). 
Dez anos depois, a mesma relatoria, 
sob o comando da urbanista brasileira 
Raquel Rolnik, apresenta um relatório 
temático exclusivo sobre o direito das 
mulheres à moradia em todo o mundo.

Como produto dessa discussão con-
ceitual acerca da habitação, e da garan-
tia desse direito a grupos vulneráveis 
como as mulheres, foram defi nidos 
condicionantes pela Relatoria Especial 
para o Direito à Moradia Adequada da 
ONU os quais devem ser contempla-
dos pelo direito e promoção da mora-
dia adequada: segurança da posse; dis-
ponibilidade de serviços, infraestrutura 
e equipamentos públicos; custo acessível; 
habitabilidade; não discriminação e 
priorização de grupos vulneráveis; loca-
lização adequada; e adequação cultural; 
e observados na elaboração de progra-
mas habitacionais.

Desde a Segunda Guerra Mundial, os 
organismos internacionais começaram 
a criar leis sobre direitos humanos uni-
versais, que vão muito além daquelas 
próprias de cada país. Esses direitos de 
cumprimento obrigatório têm a ver 
com a vida, a moradia, a salubridade, 
a justiça e o trabalho. Cada governo 
é responsável por sua aplicação, eles 
envolvem todos os habitantes da Ter-
ra e contemplam os novos direitos de 
grupos sociais até há pouco margina-
lizados ou invisíveis, como as mulhe-
res, crianças, negros, LGBTs, índios, 
imigrantes etc. É fundamental levar 
em conta que os direitos humanos são 
inseparáveis, não se pode garantir um 
deles sem os demais. Essa é a primeira 
grande novidade da pós-modernidade 
em relação a uma modernidade defi -
nida por um eurocentrismo que teve 
de ceder parte de seu poder: primeiro 
aos Estados Unidos e hoje aos novos 
países emergentes.|1|

As metrópoles urbanas, que hoje são lar 
da maioria da população humana, re-
únem as maiores vulnerabilidades que 
enfrentamos hoje: a perda da memória, 
o problema de moradia, os crescentes 
processos de exclusão e a insustentável 
exploração dos recursos naturais.

O contexto de crise – e, por que não?, 
reinvenção – que nossas cidades estão 
atravessando sinaliza a necessidade de 
novas maneiras de se pensar o planeja-
mento e a gestão urbana. A sociedade 
civil se organizando de formas inova-
doras e a apropriação pela população 
da discussão sobre o futuro que se quer 
para as cidades mostram que existe 
abertura e necessidade de se incluir 
a discussão sobre gênero como pauta 
transversal a todas as políticas. Como 
falar em combate à violência domésti-
ca ou às desigualdades salariais entre 

homens e mulheres sem levar em con-
ta que o meio urbano é cenário desses 
confl itos? Com mais de 80% da popu-
lação brasileira vivendo em cidades, é 
evidente que o espaço construído exerce 
infl uência fundamental na manuten-
ção ou superação de tal assimetria na 
relação entre homens e mulheres – e 
que muito pode se avançar ao se abor-
dar a questão a partir da perspectiva 
do planejamento e desenho urbanos.|2|

Com o predomínio de uma ideologia 
neoliberal desde a década de 1990, o 
capital transnacional começou a inves-
tir em qualquer lugar que permitisse 
uma rentabilidade através do controle 
de propriedades e domínio dos seus 
preços, favorecendo assim a especula-
ção imobiliária e a distorção do merca-
do de moradia|3|. A esmagadora maioria 
dos habitantes da Terra são inquilinos 
precários ou pequenos proprietários de 
imóveis fi nanciados, sendo que os de-
tentores das terras são majoritariamen-
te homens, brancos, europeus, hete-
rossexuais e conservadores. Além dessa 
disparidade há uma evidente injustiça 
de gênero, apontada pelo fato de que 
apenas 1% das propriedades de solo 
pertencem às mulheres.|4|

Nesse cenário mundial, a cidade se 
transformou em mercadoria para ab-
sorver os excedentes de mercado|5|. As-
sim, as crises econômicas encontraram 
saídas através de insensatas urbaniza-
ções que intensifi caram os problemas 
de gênero no pertencimento das cida-
des, e que assim continuam reprodu-
zindo uma lógica setorial.

O problema é que, apesar de existir 
uma denúncia ao modo como o pla-
nejamento é feito há mais de 30 anos, 
as cidades continuam sendo construí-
das por partes, por setores e com altos 

investimentos em infra-estrutura para 
automóveis. Essa fragmentação que 
segrega funções gerou uma cidade se-
gregada: por funções, por classe, por 
raça e por gênero.

Com a modernidade, houve uma 
construção social dos gêneros que ex-
cluiu a mulher da vida pública e do 
trabalho produtivo e representativo, 
delegando a ela tarefas relacionadas 
ao espaço privado e alheia ao mundo 
público. A mulher não desfruta plena-
mente de sua reclusão e privacidade, 
pois para isso é necessário fazer parte 
da vida pública.|6|

Foi-se construindo o privado como di-
reito à propriedade, à privacidade e à 
intimidade, enquanto o público deve-
ria servir como garantia de igualdade de 
oportunidades, de oferta de serviços e 
de bem-estar. De acordo com Hannah 
Arendt|7|, há uma esfera que permeia 
tanto o público quanto o privado, que 
é a esfera social. Se a esfera pública se 
refere ao comum, àquilo que se expres-
sa e que se propagandeia em um amplo 
mundo compartilhado, é na esfera so-
cial que se “comunica” o privado. Por 
outro lado, a esfera privada está rela-
cionada à intimidade e à propriedade, 
e sua concepção parte da consciência 
de “estar privado de coisas essenciais 
de uma verdadeira vida humana. Estar 
privado da realidade que provém de ser 
visto e ouvido pelos outros”|8|. Por isso, 
carecer de um lugar próprio, privado, 
signifi ca deixar de ser humano.

A habitação, um dos direitos univer-
sais, é defi nida por Zaida Muxí como 
“poder desenvolver as diversas esferas 
da vida em igualdade de oportunida-
des, com intensidade e integridade.”|9|. 
Assim, as mulheres vêm sendo privadas 
de seu direito à habitação, bem como 

1| Desde simples referências às relações 
descritivas entre os sexos (masculino e 
feminino), até posições teóricas e políticas 
que o faz uma categoria passível de análise, 
o termo “gênero” assumiu diversos 
signifi cados e obteve diferentes formas de 
utilização ao longo da história, nos mais 
variados campos (SCOTT, 1989). Neste 
trabalho, porém, assume-se como “gênero” 
a categoria sociológica, uma maneira de 
indicar a construção social dos mesmos 
– a criação inteiramente social das ideias 
sobre os papéis próprios aos homens e 
às mulheres – rejeitando toda e qualquer 
habilidade inerente e fruto de determinismos 
biológicos sobre os sexos. Esta teoria, 
segundo Scott: “É uma maneira de se 
referir às origens exclusivamente sociais 
das identidades subjetivas dos homens e 
das mulheres. O gênero é, segundo essa 
defi nição, uma categoria social imposta sobre 
um corpo sexuado. Com a proliferação dos 
estudos do sexo e da sexualidade, o gênero 
se tornou uma palavra particularmente útil, 
porque ele oferece um meio de distinguir 
a prática sexual dos papéis atribuídos às 
mulheres e aos homens. Apesar do fato 
dos(as) pesquisadores(as) reconhecerem as 
relações entre o sexo e (o que os sociólogos 
da família chamaram) “os papéis sexuais”, 
estes(as) não colocam entre os dois uma 
relação simples ou direta. O uso do “gênero” 
coloca a ênfase sobre todo um sistema de 
relações que pode incluir o sexo, mas que 
não é diretamente determinado pelo sexo 
nem determina diretamente a sexualidade 
(SCOTT,1989, p. 7)”.

2| A Declaração Universal dos Direitos 
Humanos (DUDH) é o documento base 
da luta universal contra a opressão e a 
discriminação, defende a igualdade e a 
dignidade das pessoas e reconhece que 
os direitos humanos e as liberdades 
fundamentais devem ser aplicados a cada 
cidadão do planeta.

3| Tradução nossa para: “The improvement 
of the quality of life of human beings is the 
fi rst and most important objective of every 
human settlement policy. These policies 
must facilitate the rapid and continuous 
improvement in the quality of life of all 
people, beginning with the satisfaction of 
the basic needs of food, shelter, clean water, 
employment, health, education, training, social 
security without any discrimination as to 
race, color, sex, language, religion, ideology, 
national or social origin or other cause, in a 
frame of freedom, dignity and social justice.”

4| A Relatoria Especial para o Direito à Moradia 
Adequada da ONU foi criada em 2000. Sua 
função é examinar, monitorar, aconselhar e 
relatar a situação do direito à moradia no 
mundo, promover assistência a governos e a 
cooperação para garantir melhores condições 
de moradia e estimular o diálogo com os outros 
órgãos da ONU e organizações internacionais 
com o mesmo fi m. Disponível em: http://
direitoamoradia.org/?page_id=48&lang=pt. 
Acesso em: 20 de jun.2013.
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do seu direito à cidade. Essa exclusão, 
ironicamente, tem aparatos legais para 
ser superada, como a Constituição de 
1988 e o Estatuto da Cidade.

Estando a mulher, portanto, privada 
da vida pública, os movimentos femi-
nistas foram responsáveis pela cons-
tante busca de seus direitos. É recente 
a conquista de direitos básicos, como 
a participação da vida política, acesso 
aos estudos e ao mercado de traba-
lho|10|. E mesmo assim, ainda há um 
lento avanço que busca eliminar o pa-
pel socialmente construído para a mu-
lher, que lhe impõe salários mais baixos 
para realizar as mesmas funções, jorna-
das duplas e triplas, recorrentes abusos 
morais e sexuais, pouca representação 
política nas instâncias de poder (tan-
to na arquitetura quanto nos cargos 
de Governo) e difi culdade de acesso à 
cidade. Podemos, assim, elaborar ques-
tões primordiais: como estamos na ci-
dade? Onde fomos colocadas?

Durante o último século, um dos prin-
cípios mais importantes do projeto 
arquitetônico e do urbanismo nos Es-
tados Unidos foi ‘O lugar da mulher 
é o lar’. Um princípio mais implícito 
que explícito de uma profi ssão conser-
vadora e dominada pelos homens [...]. 
Essa questão gerou muito menos debate 
que outros princípios organizativos da 
cidade norte-americana contemporâ-
nea, em uma era do monopólio capi-
talista, que inclui a pressão destruidora 
da urbanização de terrenos privados, 
a dependência fetichista de milhões 
de veículos privados e o uso desmedi-
do de energia [...]. Ao deixar de ouvir 
essa norma, mulheres ingressaram em 
massa na força laboral paga. Edifícios, 
bairros e cidades eram projetados para 
manter as mulheres no lar, constran-
gendo-as física, social e economicamen-
te [...]. O remédio para essa situação é 
desenvolver um novo paradigma do lar, 
do bairro e da cidade [...] que deverá 
dar suporte, mais do que restringir, as 
atividades das mulheres trabalhadoras 
e de suas famílias.|11|

Assim, quando a mulher fi nalmente 
conseguiu acesso à educação e qualifi ca-
ção para exercer a profi ssão de arquite-
ta, seu papel na profi ssão era essencial-
mente ligado ao lar: desenhar cozinhas, 
residências, decoração de interiores, pe-
quenos jardins etc. Enquanto era tarefa 
dos homens planejar e projetar a cidade 
e seus mais diversos edifícios.

Em 1893, foi fundada a National Hou-
sehold Economics Association, ou seja, a 
criação de cursos de graduação sobre 
economia doméstica e abordagens 
mais científi cas e profi ssionais sobre 
esse trabalho tipicamente feminino. 
Por um lado, as feministas tentavam 
diminuir as horas gastas com tarefas 
domésticas para que as mulheres ti-
vessem tempo de se dedicar a outras 
atividades. Por outro lado, os conser-
vadores queriam que as mulheres se 
especializassem nas tarefas domésticas, 
tornando-se administradoras altamen-
te qualifi cadas do lar|12|. Ao menos 
no quesito profi ssional, vê-se nitida-
mente o nicho de mercado que se foi 
imposto, sendo o projeto apenas uma 
extensão do serviço já anteriormente 
realizado pelas mulheres, permane-
cendo essas, de forma irônica, como 
“arquitetas domésticas”.

No começo do século XX, os arqui-
tetos e urbanistas começaram a fazer 
parte do projeto das cidades, que antes 
estivera nas mãos de médicos higienis-
tas, engenheiros militares e civis, polí-
ticos e chefes de polícia. A conquista 
desse lugar garantiu pela primeira vez 
na história a produção em série de mo-
radia popular para as classes trabalha-
doras, tema esse que ocupou o centro 
do pensamento arquitetônico e cons-
tituiu a teoria e obra de arquitetos de 
renome, como Adolf Loos, Alexander 
Klein, Ernst May, Margarete Schutte 
Lihotzky, Lilly Reich, Ludwig Mies 
van der Rohe, Walter Gropius e Le 
Corbusier|13|. Em todo esse processo, 
mulheres até hoje pouco reconheci-
das, contribuíram e tiveram um papel 
importantíssimo para estabelecer uma 
tradição de repensar a moradia a partir 
da experiência e da efi ciência.

Foram então projetadas moradias que 
repensavam a distribuição do trabalho 
doméstico e das esferas pública e priva-
da, tais como o Familistério de Guise, 
gerido coletivamente pelos trabalha-
dores da fábrica por 80 anos (1849-
1968)|14|; a proposta da norte-america-
na Melusiana Fay Pierce, de um bairro 
de 28 casas sem cozinhas (1868)|15|; o 
Homesgarth, 32 apartamentos sem co-
zinha na cidade-jardim de Letchworth 
(1909)|16|; as experiências da moradia 
mínima operária da denominada Viena 
Vermelha (década de 1920)|17|; os 57 
apartamentos desenvolvidos por Alva 
Myrdal e Sven Markelius no distrito 
de Kungsholmen, que foram aponta-

dos pela revista Life como ideais para 
as mulheres que desejavam ter acesso 
ao trabalho|18|; os projetos de El Lis-
sitzky, de Kostantin Melnikov, dos ir-
mãos Vesnin e de Mposeo Ginzburg 
na União Soviética|19| e os projetos dos 
grupos vienenses Margarete Schutte 
Lihotzky Hof e Sargfabrik.|20|

Essas experiências partiam da premissa 
de que não era justo as mulheres terem 
que encarar uma segunda jornada de 
trabalho ao retornarem para suas casas, 
por isso era comum cozinhas coletivas 
e equipamentos comunitários, que re-
conheciam as tarefas da família como 
trabalho. Esses projetos que enfatiza-
vam áreas coletivas entendiam que as 
tarefas domésticas deviam ser dividi-
das por todos, homens e mulheres e, 
portanto, deviam ser feitas de modo a 
facilitar e otimizar o processo.|21|

Agora é necessário enfatizar que a dife-
rença histórica aqui narrada que divide 
mulheres de homens é uma construção 
cultural binária que atribui a cada lado 
formas de poder. Assim, o tempo ins-
tituiu que aqueles do sexo masculino 
são responsáveis pelo público, pelo ur-
bano, pelo exterior, pelo importante, 
pelo difícil. Enquanto aquelas do sexo 
feminino são responsáveis pelo priva-
do, pelo doméstico, pelo interior, pelo 
frágil, pelo delicado, pelo sentimental, 
pelo secundário. Essa divisão binária 
é reproduzida nas diversas escalas da 
vida cotidiana, desde o inconsciente 
até as coisas concretas.

Assim, a cidade também segue essa 
lógica, fi cando dividida entre o públi-
co e o privado. E é nítido o papel que 
cada gênero tem nessa divisão:

O que conhecemos como ‘homem’ e o 
que conhecemos como ‘mulher’ não con-
siste em um conjunto de atributos, em 
um conjunto de objetos predominante-
mente naturais, mas trata-se, em grande 
parte, de construções culturais [...]. Se-
gundo o pensamento da diferença sexu-
al, o sujeito do conhecimento não seria 
um ser neutro universal, mas sexuado, e 
o conhecimento que esse sujeito preten-
samente universal produziu ao longo da 
história seria somente um conhecimento 
masculino, no qual nós, mulheres, não 
nos reconhecemos. Nas sociedades pa-
triarcais, os homens teriam construído 
sua identidade masculina como única 
identidade possível, e teriam negado às 
mulheres uma subjetividade própria.|22|

Tendo então uma constante refl exão 
sobre os espaços, ser mulher e estar 
na cidade como tal é um aspecto de 
resistência, ao ocupá-la não sendo 
meramente uma cidadã e pedestre, 
mas assumindo o recorte de gênero 
necessário, se identifi cando, reconhe-
cendo e analisando os espaços como 
tal. Esse se torna um exercício de luta 
constante pela vida pública, recusando 
a sensação de que mulheres se sentem 
pertencentes à cidade devido ao que 
se pode chamar de “sobras espaciais” 
(onde as fi zeram caber). Vê-se hoje 
que, de fato, isso não as contemplam.

Essa relação da cidade como imagem 
da sociedade, num universo de pare-
ceres materiais e imateriais, continua 
a afetar e condicionar os costumes, 
vivências, trajetos e, dentro de uma 
realidade profi ssional, os projetos. 
Numa análise sobre, se torna frequen-
te encontrar o que pode ser intitula-
do como “assédio moral urbano”, um 
processo sintomático, constante na 
reprodução do desenho urbano cons-
truído, de mulheres não se sentirem 
pertencentes ou no direito de ocupar 

os espaços públicos da cidade sem se 
sentirem turistas ou intrusas nesses 
lugares, o que resulta numa pressão e 
num incômodo constante de não sen-
tirem-se parte desses espaços nos seus 
direito à cidade, este último  que por 
fi m não se encontra consolidado efe-
tivamente dentro do aspecto da vida 
urbana cotidiana.

Portanto, essa relação que foi tecida 
pela história, ditando o lugar que cabe 
à mulher e o associando falsamen-
te com a vida doméstica, precisa ser 
constantemente questionada e proble-
matizada pelas/os projetistas, a fi m de 
refl etir nos projetos as características 
que permitam uma maior presença 
feminina nos espaços públicos. Para 
exemplifi car como essas características 
podem ser aplicadas, cita-se a seguir a 
experiência de Viena.

Viena é uma cidade que possui um 
histórico de projetos de habitação 
de interesse social, marcado por três 
projetos desenvolvidos na década de 
1920. Os projetos foram promovidos 
pelo Departamento de Gênero da ci-

dade, chamados Frauen-Werk-Stadt I, 
II e III, e tinham como objetivo di-
minuir a carga de trabalho doméstica 
a partir da implantação de espaços 
comuns como cozinha, área para as 
refeições e lavanderia. Nesse contexto 
cita-se Margarete Shütte-Lihotzky, a 
primeira arquiteta austríaca que de-
senvolveu projetos relacionados com 
a habitação acessível e de qualidade, 
entre eles, a cozinha de Frankfurt 
(1927). Em entrevista Margarete co-
menta que uma das maiores mudan-
ças na habitação deve refl etir o fato de 
que as mulheres, em geral, começaram 
a trabalhar, e isso requer focos comple-
tamente novos.|23|

Nesse contexto, foi fundado em 1992 
a “Ofi cina de Mulheres” em Viena. O 
conselho da cidade aprovou um con-
curso para responder a pergunta levan-
tada pela Ofi cina “Como seria um dis-
trito planejado a partir da perspectiva 
de gênero?” e, em 1993, Eva Kail foi a 
responsável pelo projeto modelo Werk 
Stadt Model Project. Os três projetos 
construídos a partir desse concurso 
têm características e objetivos bastan-
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te diferentes que são fundamentados 
pelos diferentes grupos de mulheres 
que participaram de cada um deles. A 
ampla participação das mulheres nes-
sas três experiências comprovam que 
é possível dar forma concreta para os 
ideais de criação de espaços mais igua-
litários e agradáveis para diferentes 
grupos|24|,trabalhando na imagem da 
cidade a ser redesenhada, sendo ela 
um grande espelho da sociedade, e que 
ao intervir nesses espaços, obtenha-se 
como resultado a desconstrução de 
características e atribuições que foram 
personifi cadas na identidade de gêne-
ro, histórica e culturalmente.

O desafio consiste em construir 

um espaço sem gênero nem ordem 

patriarcal; portanto, um espaço sem 

hierarquias, horizontal, um espaço 

que evidencie as diferenças, e não as 

desigualdades, um espaço de todos e 

de todas em igualdade de valoração 

de olhares, saberes e experiências. 

O objetivo é ressignificar a 

construção de nossas cidades a 

partir da experiência que os homens 

e as mulheres têm do mundo – duas 

maneiras de enunciar a realidade.|25|

1| (MONTANER & MUXÍ, 2014, p.17)

2| (HARKOT, 2015)

3| (MONTANER & MUXÍ, 2014, p.19)

4| Dado extraído de Architecture for Humanity. 
Design Like You Give a Damn. Nova York, 
Metropolitan Books, 2006, p. 222, que, por sua 
vez, procede de Kalin, Walter et al. (orgs.). The 
Face of Human Rights. Baden, Lars Muller, 2004.

5| (HARVEY, 2014, p.59)

6| (MONTANER & MUXÍ, 2014, p.30)

7| (ARENDT, 2004)

8| (MONTANER & MUXÍ 2014).

9| (MUXÍ, CASANOVAS, CIOCOLETTO, & 
VALDIVIA, 2011, p.107)

10| Os primeiros cursos de arquitetura foram 
regulamentos pela lei Land-Grant nos Estados 
Unidos entre 1868 e 1871. Em 1910 50% dos 
cursos de arquitetura dos EUA ainda negavam 
acesso às mulheres. Mesmo na Bauhaus, 
que é tida como um dos mais signifi cantes 
modelos de ensino de arquitetura, artes e 
design do século XX, o acesso para mulheres 
era difi cultado, e quando permitido, elas eram 
destinadas a ocupar posições secundárias 
(COELHO, 2015).

11| (HAYDEN, 1980)

12| (WRIGHT, 1983)

13| (MONTANER & MUXÍ, 2014, p.36)

14| (MONTANER & MUXÍ, 2014, p.70)

15| (MONTANER & MUXÍ, 2014, p.71)

16| (MONTANER & MUXÍ, 2014, pg.72)

17| (MONTANER & MUXÍ, 2014, p.74)

18| (MONTANER & MUXÍ, 2014, p.76)

19| Ibid.

20| Ibid.

21| (MONTANER & MUXÍ, 2014, p.75)

22| (GARRETA & MILAGROS, 2003)

23| (CORADIN, 2010, p.77)

24| (CORADIN, 2010, p.82-122)

25| (MONTANER & MUXÍ, 2014, p.198)
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economia, então seriam as mulheres, 
tradicionalmente as trabalhadoras e as 
prisioneiras domésticas, que deveriam 
tomar a iniciativa de reivindicar o lar 
como centro da vida coletiva, de uma 
vida perpassada por diferentes pessoas 
e formas de cooperação, que propor-
cione segurança sem isolamento e sem 
obsessão, que permita o intercâmbio e 
a circulação de posses comunitárias e, 
sobretudo, que lance as bases para o 
desenvolvimento de novas formas cole-
tivas de reprodução.

Por fi m, Julia King, que está sendo 
responsável pela implementação de um 
sistema de esgotos em favelas na Índia, 
trazendo grande ganho na qualidade 
de vida dos moradores.

As sessões temáticas visam cingir di-
versas pesquisas e, ao mesmo tempo, 
delimitar possíveis âmbitos de interlo-
cução entre elas, dando continuidade 
aos propósitos que fundamentaram 
a criação da Revista. Porém, a equi-
pe editorial também irá selecionar 
trabalhos que não se encaixem na 
temática central, desde que estejam 
relacionados com a questão de gêne-
ro ou da produção feminina, ou que 
sejam considerados relevantes para o 
debate.

2.  DOS MODELOS DOS TRABALHOS

A Revista será composta por artigos, 
resumos, opiniões, notícias, charges, 
desenhos, poesias, crônicas, cartas, 
entre outros. No caso de textos, o li-
mite é de 2.500 palavras e o trabalho 
deve ser enviado em formato editável 
(word), devidamente revisado.

No caso de imagens o material deve 
ser digitalizado e enviado com a reso-
lução mínima de 300 dpi e dimensão 

mínima de 10x10cm, em uma das 
seguintes extensões: PDF, PNG ou 
JPEG. Não serão aceitas imagens e 
fotos de terceiros sem os devidos di-
reitos autorais.

Os trabalhos podem ser mesclados, ou 
seja, um mesmo trabalho pode conter 
texto e imagens. Incentivamos que tra-
balhos visuais (fotos, desenhos, ilus-
trações) sejam acompanhados de uma 
breve descrição ou memorial.

A equipe editorial da Revista irá sele-
cionar os trabalhos a partir dos seguin-
tes fatores: originalidade, criatividade, 
inovação, relevância, apresentação, 
estrutura lógica, qualidade técnica, re-
dação e curiosidade. Caberá também 
à equipe editorial defi nir a quantidade 
de trabalhos, não havendo limites para 
as categorias propostas, e quais deles 
serão publicados somente na platafor-
ma digital.

Os trabalhos serão aceitos em portu-
guês, em inglês ou em espanhol, ca-
bendo à equipe editorial a tradução 
para o idioma de publicação.

3.  INSCRIÇÃO

As inscrições serão realizadas pelo en-
vio do formulário de inscrição e do 
termo de autorização disponíveis no 
site www.arquitetasinvisiveis.com para 
o e-mail arquitetasinvisiveis@gmail.
com. As/Os participantes devem pre-
encher o formulário, assinar e anexá-lo 
junto com seu trabalho e o termo de 
autorização de acordo com os forma-
tos indicados neste edital (item 2). Cada 
e-mail com inscrição deve conter ape-
nas um trabalho (com seus respectivos 
anexos), mas não há limite de traba-
lhos por grupo e/ou pessoa.

O e-mail deve conter no assunto a 
identifi cação do edital, seguido do 
título do trabalho, exemplo:
“Edital 2018 – Título do trabalho”

4.  CALENDÁRIO

As datas dos prazos de envio, recebi-
mento e seleção dos trabalhos serão 
divulgados no primeiro semestre de 
2018 nas plataformas digitais Arquite-
tas Invisíveis. O lançamento da Revista 
Arquitetas Invisíveis - Trabalhos femi-
nistas tem previsão para o primeiro se-
mestre de 2019.

5.  PROMOÇÃO

Coletivo Arquitetas Invisíveis

6.  MAIORES INFORMAÇÕES

www.arquitetasinvisiveis.com
arquitetasinvisiveis@gmail.com
@arquitetasinvisiveis

vos), entendendo que essa é uma forma 
viável de diminuir e/ou resolver pro-
blemas sociais.

Jane Drew projetou escolas, habita-
ções de interesse social e hospitais para 
Chandirgarh, na Índia, entendendo 
que a arquitetura deveria sempre ter 
como foco as necessidades da popula-
ção, além da estética.

Atuando em outro sentido, mas com 
as preocupações de caráter social em 
mente, Julie Eizenberg soube enfatizar 
a importância de se ter construções eco-
nômicas, mas de excelente arquitetura, 
não importando o quão apertado fosse 
o orçamento, evidenciando a responsa-
bilidade social que imbuía à profi ssão.

Já Mayumi Souza Lima deu especial 
atenção às necessidades das crianças, 
discutindo e analisando os espaços que 
a elas eram destinados e projetados. 
Além disso, quando professora, costu-
mava levar seus alunos para conhece-
rem favelas, visando maior politização 
dos estudantes de arquitetura.

Zaida Muxí descreve que, de acordo 
com a divisão de papéis, as mulheres 
são responsáveis pelos cuidados da re-
produção, o que a leva a ser uma es-
pecialista em habitar para si e para 
os outros. Seus estudos mostram que o 
processo de industrialização consolidou 
a invisibilidade da mulher, responsá-
vel pelo espaço da reprodução social, 
fundamental para que o “homem” tra-
balhe na fábrica e que seja construída 
toda a forma de exploração do fruto 
deste processo, que historicamente res-
tringiu os movimentos da mulher jun-
to à vida pública.

Silvia Federici defende que, sendo a 
casa o pilar sobre o qual se constrói a 

1. TEMA GERAL

A partir dos estudos desenvolvidos 
pelo coletivo Arquitetas Invisíveis, 
defi niu-se oito temáticas gerais, sen-
do que cada uma terá destaque a cada 
lançamento de revista: as pioneiras, 
nas sombras, arquitetura, urbanismo, 
paisagismo, sustentabilidade, trabalho 
social/projetos participativos e a últi-
ma edição (sem nome defi nido), que 
trará um fechamento das edições an-
teriores e a abertura de um novo ciclo 
de temas e discussões, apontando para 
um avanço das refl exões. A terceira 
edição da Revista tem como tema cen-
tral uma questão que julgamos extre-
mamente relevante para o momento 
político e cultural do país, por isso a 
temática pré-defi nida nos editais an-
teriores será aqui ressignifi cada, trans-
formando o que antes era “Trabalho 
Social” em “Trabalhos Feministas”. 
Assim, a Revista dará destaque para 
trabalhos que debatem a atuação fe-
minista de mulheres, passando desde 
a apropriação de espaços por e para 
mulheres, a importância de coletivos 
e outras formas de organização que 
empoderem mulheres e contestem 
normativas sociais, a dualidade de gê-
nero e seus desdobramentos, a relação 
de gênero com espaços públicos e pri-
vados, atuações que busquem maior 
igualdade na sociedade, a importância 
da valorização do comum e a própria 
discussão sobre o que é feminismo em 
seus diversos contextos. O texto de 
inspiração segue abaixo:

Com vocação altruísta, algumas arqui-
tetas se dedicaram a um trabalho com 
foco nas pessoas. Atentas às demandas 
sociais e preocupadas com a desigual-
dade, com empenho convergiram seus 
esforços para democratizar espaços (pú-
blicos, privados, virtuais, representati-

É com imensa satisfação que o cole-
tivo Arquitetas Invisíveis convida pes-
quisadores, profi ssionais, estudantes 
e artistas interessadas/os nas refl exões 
que relacionam a arquitetura em suas 
diversas escalas com a questão de gê-
nero, nos variados campos discipli-
nares, para participar da chamada de 
trabalhos que irá compor a edição nº 3 
da Revista Arquitetas Invisíveis.

O coletivo Arquitetas Invisíveis, gru-
po responsável pela edição da revista, 
também irá alimentar sua plataforma 
– www.arquitetasinvisiveis.com – com 
trabalhos participantes dessa chamada 
que julgar adequados. A revista e o site 
nascem da vontade de compartilhar 
conhecimento e refl exões, além de 
contribuir para o avanço das discus-
sões de gênero no campo da arquite-
tura e áreas relacionadas. É uma forma 
de abrir oportunidade para divulgação 
de trabalhos de pessoas que abordam o 
tema de gênero na arquitetura, sendo 
aberto também às trocas disciplinares, 
acolhendo contribuições de campos 
diversos, dentro os quais a História, a 
Geografi a, a Sociologia, a Antropolo-
gia, as Artes, a Psicologia, o Jornalis-
mo, entre outros, inclusive a produção 
desvinculada da academia.

A cada ano uma nova edição da Revis-
ta Arquitetas Invisíveis oferecerá opor-
tunidades importantes para trocas en-
tre pesquisadores do Brasil e também 
do exterior. O estreitamento dessas 
relações colabora para o intercâmbio 
entre diferentes grupos e regiões, o fo-
mento de pesquisas conjuntas e publi-
cações coletivas, consolidando o papel 
da mulher na história da arquitetura e 
do urbanismo e os núcleos de estudo 
nessa área.
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Nadezhda Krupskaya • Nefertiti • Nélida Piñon • Nísia Floresta • Nwanyeruwa • Octavia Hill • Olga Benário Preste • Oprah Winfrey 
• Pagu • Patrícia “Pagu” Galvão • Patricia Bath • Petra Herrera • Phryne • Princesa Isabel • Rachel de Queiroz • Rachel Louise Carson 
• Rainha Vitória • Raquel Castilho • Rita Bosaho • Robyn Rihanna Fenty • Romy Medeiros da Fonseca • Rosa Parks • Rosalind Franklin 
• Rose Marie Muraro • Ruth Cardoso • Ruth Landes • Sacajawea • Sharylaine Sil • Shere Hite • Simone de Beauvoir • Sophie Scholl • 
Susan B. Anthony • Tarsila de Amaral • Tawakul Karman • Tenente Silvia Nobre Waiãpi • Therezinha Zerbini • Tia Cida dos Terreiros • 
Valentina Tereshkova • Vilma Espín Lucila • Viola Davis • Virginia Woolf • Wangari Muta Maathai • Alzira Soriano de Souz • Ana Néri • 
Ana Pimentel • Anésia Pinheiro Machado • Angela Davis • Ângela Diniz • Anita Garibaldi • Anne Bonny • Antonieta de Barros • Aracy 
de Carvalho Guimarães Rosa • Asmaa Mahfouz • Aung San Suu Kyi • Auta de Souza • Barbara McClintock • Bertha Lutz • Blanca 
Canales • Boadicéia • Boudica • Carlota Pereira de Queirós • Carmen Barroso • Caroline Herschel • Catarina de Médici • Catarina 
de Siena • Catarina, A Grande • Cécile Kashetu Kyenge • Cecília Meireles • Celia Sanchez • Celina Guimarães Viana • Chica da Silva • 
Chimamanda Ngozi Adichie • Chiquinha Gonzaga • Clara Barton • Clarice Lispector • Clementina de Jesus • Cleópatra • Coco Chanel 
• Constance Markievicz • Corazon Aquino • Daiane dos Santos • Dandara • Dilma Rousseff • Dona Ivone Lara • Dra. Mae C. Jemison 
• Eleanor Roosevelt • Elisabeth I • Elizabeth Garrett Anderson • Ellen Johnson Sirleaf • Émilie du Châtelet • Emmeline Pankhurst • 
Emmy Noether • Enedina Alves Marques  • Eva Perón • Florence Nightingale • Frances E. Allen • Francisca Van Dunem • Frida Kahlo • 
Gabriela Silva Leite • Gertrude Stein • Georgina de Albuquerque • Gilda de Mello e Souza • Golda Meir • Hannah Arendt • Harriet 
Tubman • Heleieth Saffiotti • Helen Keller • Helena de Tróia • Hipácia de Alexandria • Irmã Dulce • Janet Jagan • Jerônima Mesquita • 
Jiang Qing • Joana D´Arc • Jocelyn Bell Burnell • Junko Tabei • Kathleen Neal Cleaver • Kathryn Bigelow • Keke Palmer • Khadijah bint 
Khuwaylid • Lakshmi Sehgal • Laudelina de Campos Melo • Léa de Campos • Leila Diniz • Leonor da Aquitânia • Lise Meitner • Loretta 
Lynch • Luislinda Dias de Valois Santos • Luiza Erundina • Luiza Mahin • Lupita Nyong’o • Lynn Conway • Madame Curie • Madre Teresa 
de Calcutá • Malunga Thereza Santos • Maria Brandão dos Reis • Maria da Penha • Maria Firmina dos Reis • Maria Lenk • Maria Quitéria 
• Marie Carmichael Stopes • Marie-Sophie Germain • Marquesa de Santos • Martha Gellhorn • Mary Anderson • Mary Anning • Mary 
Phelps Jacob • Mary Somerville • Mary Wollstonecraft • Merit Ptah • Michelle Howard • Mietta Santiago • Nadezhda Krupskaya • 
Nefertiti • Nélida Piñon • Nísia Floresta • Nwanyeruwa • Octavia Hill • Olga Benário Preste • Oprah Winfrey • Pagu • Patrícia “Pagu” 
Galvão • Patricia Bath • Petra Herrera • Phryne • Princesa Isabel • Rachel de Queiroz • Rachel Louise Carson • Rainha Vitória • Raquel 
Castilho • Rita Bosaho • Robyn Rihanna Fenty • Romy Medeiros da Fonseca • Rosa Parks • Rosalind Franklin • Rose Marie Muraro • 
Ruth Cardoso • Ruth Landes • Sacajawea • Sharylaine Sil • Shere Hite • Simone de Beauvoir • Sophie Scholl • Susan B. Anthony • Tarsila 
de Amaral • Tawakul Karman • Tenente Silvia Nobre Waiãpi • Therezinha Zerbini • Tia Cida dos Terreiros • Valentina Tereshkova • Vilma
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Georgia Louise Harris Brown nasceu 
nos Estados Unidos em 1918 e viveu 
até 1999. Formou-se no país de 
origem, onde também trabalhou 
durante vários anos ao lado de 
arquitetos conhecidos, como Mies 
Van der Rohe. A arquiteta foi 
responsável pela execução do 
projeto estrutural dos edifícios 
Promontory e Lake Shore Drive, 
ambos projetados por Mies. Georgia 
Louise Harris foi a segunda mulher a 
se formar em arquitetura nos 
Estados Unidos e teve sua graduação 
e atuação profissional 
constantemente marcadas por 
episódios de racismo e sexismo. Em 
1954 mudou-se para o Brasil em 
busca de um lugar novo, onde 
acreditava que a cor de sua pele não 
seria uma barreira profissional. 
Começou trabalhando para uma 
empresa multinacional e logo em 
seguida abriu seu próprio escritório 
no país. Durante esse período, 
projetou a Fábrica da Kodak, em São 
José dos Campos, e algumas 
instalações no Parque Ibirapuera, 
além de inúmeras residências na 
cidade de São Paulo.

GEORGIA LOUISE
capa da revista Arquitetas Invisíves
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