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RESUMO  

O presente trabalho busca analisar as formas de luta e organização urbana das mulheres, 
através das lideranças femininas do Movimento dos Trabalhadores e das Trabalhadoras por 
Direitos de Vitória da Conquista – BA. Verifica-se que tal presença é acentuada nessas 
formas de organização e, diante deste fato, serão levantadas hipóteses de fatores que 
influenciem essa participação. Foram levadas em consideração as consequências 
consolidadas pelos sistemas capitalista, patriarcal e racista na sociedade brasileira, que 
influenciam diretamente na vida das mulheres e na construção das cidades. Por fim, busca-
se com este trabalho compreender como as mulheres são protagonistas na luta pelo espaço 
urbano e como sua força organizativa é fundamental para o desenvolvimento da democracia 
social e para garantia do Direito à Cidade. Além disso, a este trabalho busca analisar de qual 
maneira a participação das mulheres nos movimentos populares pode refletir no 
planejamento de políticas públicas voltadas às mulheres e realmente efetivas. 
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Como lutam as mulheres no espaço urbano? Uma análise a partir do 
Movimento dos Trabalhadores e das Trabalhadoras por Direitos de 

Vitória da Conquista- BA 

A cidade vista de um ponto: como o espaço urbano se apresenta para as mulheres 

O modelo de desenvolvimento urbano adotado no Brasil, como na maioria dos paises 
latinoamericanos, resultou em cidades com profundas marcas segregadoras, violentas e 
ambientalmente insustentáveis. Desde a "descoberta" do país foi consolidada uma cultura 
de forte exploração da população, que abarcou os povos tradicionais, escravos africanos e, 
posteriormente, após a industrialização, imigrantes e operários. 

Nesse ínterim, o problema da moradia no Brasil, se apresenta como principal sintoma dos 
problemas urbanos. Ao explicitar, não apenas no tocante à formação histórica das cidades e 
metrópoles - que passaram por crescimentos desordenados sem um efetivo 
desenvolvimento estrutural -, mas também no que diz respeito à garantia dos direitos 
básicos necessários à sobrevivência e plena experiência da cidade. A política urbana no Brasil 
é conduzida em prol do mercado imobiliário e especulativo, sem garantir direitos 
fundamentais mínimos. 

Ao observarmos as cidades brasileiras, vemos que há uma grande parcela da população que 
tem que se submeter a condições precárias de habitabilidade por não ter condições 
econômicas de garantir uma moradia no mercado formal imobiliário.  É devido a essa lógica 
de produção do espaço urbano realizada pelos grandes capitalistas e pelo Estado que as 
moradias da população de baixa renda constantemente ameaças violentas e não possuem 
condições mínimas de habitabilidade. E são essas as condições que, muitas vezes, servem 
como impulsionadoras das organizações populares. Isso significa dizer também que a 
produção da cidade reflete uma relação de classe, de gênero e raça, e influencia na forma 
que esses grupos terão acesso às suas facilidades e na produção e transformação desses 
lugares, colocações que rataremos melhor ao longo do artigo. 

É possível compreender que a produção da cidade reflete historicamente o desenvolvimento 
das forças produtivas de cada modo de produção, por isso é possível pensarmos em uma 
produção capitalista do espaço urbano, e que essa produção só irá responder às demandas 
do capital. Segundo o geógrafo marxista David Harvey (2006), a formação do espaço urbano 
se dá de forma dialética, no sentido em que o espaço urbano “é tanto produto como 
condição dos processos sociais de transformação em andamento, na fase mais recente do 
desenvolvimento capitalista” (HARVEY, 2006. Do Administrativismo ao Empreendedorismo: 
a Transformação da Governança Urbana no Capitalismo Tardio - pg. 165).  
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Ao falar sobre produção da cidade ou produção do espaço urbano, fala-se dos processos de 
urbanização desses espaços. Pois, a cidade em si é um objeto, uma coisa, já o processo de 
produção através da urbanização não é uma coisa, é a resposta ao desenvolvimento do 
modo de produção capitalista (HARVEY,2006).  

Outro autor que faz coro ao pensamento de Harvey no que diz respeito à construção da 
realidade urbana atual, é LEFEBVRE (2009), onde  em sua obra intitulada “O Direito à 
Cidade” faz referência explicita à historicidade da construção das cidades:  

“A cidade sempre teve relações com a sociedade no seu conjunto, com sua 
composição e seu funcionamento, com seus elementos constituintes (campo e 
agricultura, poder ofensivo e defensivo, poderes políticos, Estados, etc.), com sua 
história. Portanto, ela muda quando muda a sociedade em seu conjunto.” 
(LEFEBVRE, H. O Direito à Cidade - pg. 51)  

Logo, dentro do sistema econômico social vigente, entende-se que para que o capital possa 
se expandir geograficamente ele necessariamente precisa contribuir para sua acumulação 
crescente, e o mercado imobiliário, especulativo e altamente excludente, consegue 
materializar um meio extremamente eficaz para tanto. 

Inevitavelmente, isso se traduz na parcela pobre e marginalizada da cidade que não tem 
condições econômicas para alcançar esse restrito e excludente mercado imobiliário, de 
forma que a ocupação irregular de terras urbanas se configura como parte intrínseca do 
processo de urbanização (MARICATO, 2000). Há uma inegável opção de classe nesse projeto. 

Mas, mesmo que os grandes detentores de capital deem as rédeas da produção do espaço 
urbano, é imprescindível considerarmos outros elementos modeladores dessa realidade 
citadina. Trata-se de agentes que travam ações de resistência também como forma de 
produção do espaço, caso dos movimentos sociais, das organizações populares urbanas, 
como associações de bairros, entidades comunitárias, movimentos por reforma urbana, 
entre outros, são eles os protagonistas nessa luta pela transformação nas condições de 
produção do espaço urbano.  
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Como já dito anteriormente, a produção do espaço urbano prioriza a reprodução daqueles 
elementos que correspondem às necessidades do capital. Entretanto, é possível que as 
transformações ou desvios nesta produção voltada ao capital, influenciem na reprodução do 
sistema capitalista. Neste sentido, os movimentos sociais e organizações populares se 
transformam em agentes centrais desse processo. Servindo como contraponto desse 
movimento dialético, e exercendo um papel fundamental também na garantia de direitos, é 
atribuído portanto, um papel fundamental na diminuição das desigualdades socioterritoriais 
das cidades aos movimentos populares de reivindicação das cidades. 

Neste sentido, chama atenção a atuação de um movimento social em Vitória da Conquista- 
BA. Trata-se do Movimento dos Trabalhadores e das Trabalhadoras por Direitos (MTD), que 
antes existia com outro nome; qual seja, Movimento dos Trabalhadores Desempregados, 
mas que, devido a entendimentos e resoluções internas do movimento, compreendeu-se 
que assim como a sua atuação havia mudado ao longo dos anos, o antigo nome já não era 
suficiente para cumprir o papel de sintetizar sua atuação.  

O MTD é um movimento que, a cerca de 15 anos atua na cidade de Vitória da Conquista, e 
conta com diversos acampamentos e assentamentos em áreas delimitadas pelo Plano 
Diretor local como áreas “ruro-urbanas”1. Durante toda minha graduação do curso de 
Direito da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, pude, através da atuação 
pelo NAJA2, acompanhar de perto as lutas e resistências do MTD. 

Tal experiência me permitiu estar presente em vários espaços construídos pelo MTD, como 
atos públicos, ocupações e seminários, e assim foi possível observar a preponderância e 
mesmo a liderança feminina popular, apesar do espaço público-político se constituir como 
um ambiente pouco explorado pelas mulheres em geral, no MTD isso se apresentou um 
pouco diferente.  Só para exemplificar, metade da Direção Municipal do movimento é 
composta por mulheres, e a nível nacional, dos 16 integrantes da Direção Nacional do MTD, 
10 são mulheres. Diante dessas observações, algumas indagações surgiram: O que fazia 
essas mulheres se engajarem especialmente em torno da pauta de moradia? E porque são 
justamente nesses, e não em outros movimentos, que elas são maioria?   

Para tanto, o presente texto estrutura-se em três partes, sendo a primeira delas dedicada à 
compreensão da imagem que se tem das mulheres na sociedade brasileira num esforço de 
relacionar esta imagem ao espaço em que elas estão inseridas. Num segundo momento a 

                                                 
1 Ou seja, áreas que se encontram no limite entre a delimitação espacial do que seria urbano ou rural na cidade 
de Vitória da Conquista – BA. 
2 A sigla NAJA faz referência ao Núcleo de Assessoria Jurídica Alternativa, projeto de extensão da Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia desde 2012. 
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atenção volta-se para as ações dos movimentos sociais, em especial o MTD e sua atuação 
em Vitória da Conquista, na Bahia, que tem de certa forma, garantido mesmo que 
insuficiente e de maneira inicial, alguns direitos, bem como conseguido exemplificar a 
discussão sobre os problemas que as mulheres enfrentam nas cidades. Por fim instiga-se em 
efetivar propostas que garantam a possibilidade de participação das mulheres no espaço 
urbano. 

A cidade para as mulheres: violência e segregação.  

Nas atividades do MTD, não sendo este fato exclusivo do movimento, sempre teve a 
presença de crianças que muitas vezes interrompiam ao chamar as mães, assim como  
sempre houve a preocupação no que diz respeito aos horários de retorno e finalização das 
atividades para que as mesmas pudessem, por exemplo, cumprir as tarefas domésticas ou 
retornar com segurança para seu local de moradia. Fatos que não diminuíram o 
comparecimento feminino visivelmente superior e, além disso, as manifestações, 
participações e acompanhamento das atividades por parte das mulheres do MTD, que em 
inúmeras vezes se tornaram referência política da e para a comunidade nesse processo. 

Essa relação entre a vida do sujeito e sua inserção no movimento social ganha uma grande 
relevância neste artigo, exatamente porque um dos objetivos é traçar essa ligação entre a 
militância nos movimentos de moradia e busca pelo direito à cidade e a condição de gênero. 
Assim como demonstrar como que a atuação e disputa das cidades se desenvolve para as 
mulheres do MTD de Vitória da Conquista – BA, fazendo com que suas experiências sirvam 
de exemplo para entender as condições das mulheres na cidade e como as mulheres 
organizadas conseguem avançar na conquista de direitos.  

Antes, é preciso compreender como ocorre a organização social das cidades para as 
mulheres, e para isso se faz necessário observar que a industrialização e a formação dos 
espaços urbanos, nos quais se inserem a moradia, estão interligadas com as questões de 
gênero, raça e classe, que coexistem e se alimentam mutuamente dentro de um mesmo 
campo de existência, a sociedade3. E, por isso mesmo, o espaço urbano não se apresenta da 
mesma forma para homens e mulheres, assim como as necessidades dos homens e das 
mulheres não são as mesmas. 

                                                 
3 Saffioti parte da análise da imbricação entre as determinações de classe, de gênero e de raça/etnia para 
determinar a sustentação opressora da sociedade. Com isso, ela apresentou, nos anos de 1990, a ideia de um 
nó constituído por essas três contradições sociais básicas que, além de entrelaçadas, sustentam a manutenção 
do sistema capitalista. (SAFFIOTI, 1987) 
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Por exemplo, para a grande maioria das mulheres a casa é um bem de primeira necessidade. 
É o local onde, para além de apenas proporcionar segurança e privacidade, as mulheres 
podem exercem seu papel socialmente atribuído pela divisão sexual do trabalho. Ou seja, é 
em casa que as mulheres estão historicamente destinadas a estarem (espaço privado), e 
onde elas exercem as tarefas de cuidados e reprodução da vida, socialmente destinadas.  

Sobre a divisão sexual do trabalho é sabido que não é um conceito novo, pois este tem bases 
no sistema patriarcal e não é uma novidade trazida pelo sistema capitalista. Esta expressão 
por muito tempo foi utilizada apenas para se referir a “inocente” repartição de tarefas nas 
mais variadas sociedades já estudadas. Porém, as antropólogas feministas ressignificaram tal 
conceito, “demonstrando que ela traduzia não uma complementaridade de tarefas, mas 
uma relação de poder dos homens sobre as mulheres” (KERGOAT, 2000, pg. 01) 

Kergoat (2000), chama a relação entre homens e mulheres de relação social de sexo, e 
afirma que esta tem uma base ideológica e também material. Onde a base material se 
materializa no trabalho desenvolvido a partir da divisão sexual do trabalho, designando, por 
exemplo, tarefas manuais, rotineiras e próprias do ambiente privado para as mulheres, e 
tarefas de controle, com maquinário e tecnologia, em ambientes externos, aos homens 
(FREITAS; GODINHO, 2012).  

Ou seja, a divisão sexual do trabalho tende a destinar os homens à rua e as mulheres ao lar, 
cujas regras ainda são ditadas por eles. E qualquer comportamento que fuja do padrão é 
respondido com violência e segregação. Essa diferenciação coloca cada indivíduo para 
cumprir seu "papel" e reverbera, por exemplo, em disparates nos salários e no acesso a 
direitos e garantias fundamentais.  

Observa-se ainda que isso  reflete na segmentação ocupacional segundo critérios de gênero, 
pois existe como prática social a hierarquização, subordinação e discriminação das mulheres 
e do seu trabalho, além da naturalização dos trabalhos reprodutivos e a estereotipação das 
ocupações "femininas". (ITIKAWA, 2015) 

Mas a divisão sexual do trabalho é uma categoria histórica, e se altera de acordo a 
transformação das forças produtivas. Por isso podemos vivenciar a ocupação do espaço 
publico por parte das mulheres, depois da demanda produzida pelo trabalho assalariado. A 
partir disso as mulheres saem do ambiente exclusivamente privado e ingressam no publico 
através do trabalho – vale ressaltar que com condições salariais inferiores e ocupando 
cargos de pouco ou nenhum poder de decisão, quando não estão no mercado informal, sem 
direitos ou garantias trabalhistas -, mas, mesmo assim, continuam sendo as que, 
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majoritariamente, arcam com os trabalhos domésticos e de cuidados ou são responsáveis 
por aquelas que o fazem em seu lugar. Isso significa que as mulheres cumulam 
responsabilidades em ambos os espaços, dando origem ao que chamamos de “dupla jornada 
de trabalho”. 

Vale ressaltar que a realidade das mulheres pobres, pretas e periféricas sempre as 
levou a ocupar as ruas, sob péssimas condições e em trabalhos informais, para cumprir a 
labuta diária de existir, já que muitas delas são as únicas responsáveis pelo sustento da 
família. Essa realidade não é diferente dentro do MTD de Vitória da Conquista, composto 
majoritariamente por mulheres negras. Observa-se que desde a época colonial, as mulheres 
negras são objetificadas e colocadas no patamar de "mulheres da rua", com as quais não se 
deveria constituir famílias, pensamento que é fruto do sistema racista e patriarcal e que 
podem ser também refletido quando analisamos os números absurdos de violência contra 
mulher e feminicídio dessa população. 

Neste sentido Alfonsin (2006) afirma que outro agravante ocorre na vida das mulheres que 
possuem essa dupla carga de trabalho. Pois para ela, as mulheres de baixa renda, moradoras 
das periferias das cidades brasileiras, sentem de maneira mais intensa a precariedade da 
infraestrutura urbana, uma vez que o número de horas para a realização do trabalho 
doméstico é influenciado diretamente por elementos como a qualidade da moradia, sua 
localização, a distância desta de postos de saúde, escolas, creches, parques, a sua 
proximidade de transportes públicos, o nível de saneamento básico, água encanada e 
potável, entre outros. Isso significa que a construção do espaço urbano determina condições 
de vida das mulheres na cidade.  

Silva (2016) também defende que o ambiente socialmente construído reflete os estereótipos 
dos lugares femininos e masculinos e que a ótica que predomina na produção do espaço 
urbano é a masculina. Afirma que o planejamento urbano funcional e racional, que por 
muito tempo dominou o modo de concepção das cidades, apenas aprisiona as mulheres, 
separando os setores (residencial, comercial, etc.) essa concepção de cidade está apenas   
reforçando a divisão do trabalho entre os sexos. Sendo assim, afirma que “a leitura da 
distribuição funcional da paisagem urbana reflete a dominância da perspectiva masculina 
sobre o espaço” (SILVA, 2016). 

Especialmente a partir do processo de redemocratização nacional e da Constituição de 1988, 
propostas urbanísticas foram apresentadas a fim de melhorar as discrepâncias sociais. Mas 
as diversas estatísticas sobre a violência contra a mulher, tanto no espaço público quanto 
privado, funcionam como um termômetro de que há um enorme descompasso entre o 
discurso integrador e democrático dos documentos oficiais, e a realidade enfrentada pelas 
mulheres nas cidades brasileiras. 
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O programa urbano brasileiro é a expressão do sistema político e econômico atual, e as 
mulheres e outros grupos sociais marginalizados não têm voz e lugar nestes espaços. Quem 
decide sobre os espaços públicos geralmente não vivencia a tensão de andar sozinho à noite 
ou de um contato íntimo indesejado em um transporte público. As cidades estão pouco 
preparadas para receber as mulheres, uma vez que não foram feitas por elas e nem 
pensando nelas. 

Avenidas fechadas, praças pouco movimentadas, ausência de telefones públicos para casos 
de emergência, escassez de lavanderias e restaurantes públicos. Estes são exemplos de uma 
realidade vivenciada por todos, mas especialmente custosa às mulheres, que se configura 
também no despreparo das cidades para receber crianças – e, com isso, suas mães, a quem 
a sociedade ainda delega a total responsabilidade pelo cuidado. A ausência de creches 
públicas e de assentos preferenciais para gestantes e mães de colo, por exemplo, cria uma 
indisposição e condiciona mulheres que são mães a evitarem os centros urbanos. Os 
mecanismos que poderiam coletivizar tarefas domésticas não sobrevivem na lógica 
individualista e da não remuneração dos trabalhos de cuidado e, consequentemente, 
esbarram na garantia do direito à cidade para as mulheres. 

As cidades se apresentam, portanto, como espaços de reprodução das relações de poder e 
controle, comuns do espaço privado no sistema patriarcal. Ao invés de ser um local para 
representar a autonomia da mulher e ser o lugar da liberdade como é para os homens, 
acaba se tornando mais um polo de reprodução da opressão de gênero. A vivência da 
mulher no espaço urbano é diferenciada e mais precária do que a do homem. 

Em síntese, as experiências diárias das mulheres são inevitavelmente manifestações do 
sistema patriarcal. A violência doméstica, que sai do espaço privado e se adapta ao espaço 
público; as divisões dos papéis nas tarefas produtivas e reprodutivas; o medo de andar em 
determinado ponto da cidade sozinha; o menor salário; a reserva dos trabalhos mais 
precarizados; a falta de segurança e de acesso à saúde, educação e transporte; a 
culpabilização das vítimas de violência; esses e outros exemplos só comprovam que as 
relações desiguais de gênero se reproduzem independentemente de onde se encontrem. 

As mulheres em movimento(s): a produção do espaço capitalista e a atuação dos grupos 
modeladores. 

A partir da vivencia direta da falta ou insuficiência das políticas, dos serviços e equipamentos 
urbanos, as mulheres conscientes da condição em que se encontram, se organizam e estão 
em maioria no interior das associações comunitárias, nas entidades e nos movimentos de 
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luta pela moradia e pela Reforma Urbana, contribuindo para modelar4 o espaço urbano. 
(FERREIRA, 2008, pg. 116) 

Neste sentido, observamos que as mulheres se engajam nesses movimentos e organizações 
por moradia digna e reforma urbana, primeiro por conta das contradições de gênero 
geradas pela divisão sexual do trabalho, que segrega a cidade para as mulheres. Mas que, a 
partir dessa participação ativa, é possível construir empoderamento e força social para 
apontar essas contradições e buscar mudanças na produção e reprodução do espaço 
urbano.  

 As mulheres constroem a cidade no seu cotidiano, e quando estas estão organizadas, o 
fazem de forma diferente. Um texto elaborado a partir da entrevista de duas militantes do 
movimento dos conjuntos habitacionais de Fortaleza traz importantes experiências sobre 
esse tema, e reflete o que se observa na experiência do MTD em Vitória da Conquista - BA: 

“Na maioria das vezes, quem bota o pé, a mão, o corpo interno na luta mesmo para 
reconquistar o imóvel é a mulher. As mulheres vão mais à luta para conquistar a 
moradia. Tanto que a gente é maioria no movimento (...). Muitas vezes, quando 
uma família está sendo despejada, as mulheres da vizinhança se juntam e não 
deixam acontecer o despejo. (...) Já com os homens é diferente. Eles geralmente se 
preocupam menos e são mais acomodados (...). Acham que ninguém vai botar eles 
pra fora. Outros, enquanto as coisas estão boas, eles ficam. Mas quando aumenta o 
conflito, a batalha mesmo pra segurar a moradia, muitos deles vão é embora.” 
(BARBOSA; OLIVEIRA, 2008, pg. 51). 

A moradia e acesso a cidade para as mulheres não é visto, enfrentado ou vivido da mesma 
forma que para os homens.  E suas necessidades são muitas vezes desprezadas, tornando a 
apropriação da cidade e a vivência do espaço público pelas mulheres, indubitavelmente 
fragilizado.  Esse fenômeno é muito mais conhecido nas ciências sociais ao ponto de o 
percentual de mulheres em determinado lugar ser usado como um indicador de segurança 

                                                 

4 Uma vez unidas e conscientes da condição em que se encontram, as mulheres contribuem para modelar o 
espaço urbano, no sentido empregado por Roberto Lobato Corrêa: “É na produção da favela, em terrenos 
públicos ou privados invadidos, que os grupos sociais excluídos tornam-se, efetivamente, agentes 
modeladores, produzindo seu próprio espaço, na maioria dos casos independente e a despeito de outros 
agentes. A produção deste espaço, é antes de mais nada, uma forma de resistência e, ao mesmo tempo uma 
estratégia de sobrevivência. Resistência e sobrevivência às adversidades impostas aos grupos sociais recém-
expulsos do campo ou provenientes de áreas urbanas submetidas às operações de renovação, que lutam pelo 
direito à cidade.” (CORRÊA, 1993, p. 30) 
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dos espaços públicos. E entendendo também que não é a presença delas torna o lugar mais 
seguro, mas que um local seguro é aquele capaz de atrair também o público feminino. 

A construção das cidades sempre esteve atrelada a um julgamento negativo no que diz 
respeito à presença feminina no âmbito público. Se olharmos para uma realidade não muito 
distante, veremos que, por exemplo, Lucio Costa, urbanista responsável pelo projeto de 
Brasília na década de 50, estabeleceu que seis andares era o ideal para os prédios 
residenciais,  porque assim  as mães poderiam chamar os filhos para o almoço de qualquer 
andar. Ou seja, por muito tempo, e com fortes resquícios ainda hoje, planejar a cidade para 
a mulher era garantir que o seu papel de dona-de-casa fosse mais confortável, no ambiente 
apenas doméstico. Prova disso é que muitos equipamentos públicos e privados sequer 
contavam com banheiro feminino, uma vez que não eram elas que estavam presentes no 
cotidiano das cidades. 

Retomando as questões das mulheres organizadas existe outro ponto que merece 
consideração. Que diz respeito à presença de mulheres nos movimentos de moradia 
enquanto lideranças ou participantes, e que apenas isso não torna, num primeiro momento 
um movimento de moradia mais ou menos feminista. O feminismo é uma prática, uma ação 
política que tem como objetivos o rompimento das relações desiguais de gênero. Ou seja, 
para que haja a construção do debate e da prática feminista dentro dessas organizações, é 
preciso não somente que se tenha mulheres, é preciso que haja posturas condizentes com a 
perspectiva de superação da desigualdade de gênero refletida nas cidades, por exemplo.   

Nos movimentos sociais por moradia e direitos, como é o caso do MTD, a consciência de que 
os problemas urbanos para as mulheres são vivenciados de forma diferente que os homens, 
não vem do entendimento de que eles derivam das relações sociais desiguais de gênero, 
raça e classe, mas partem da experimentação real de cada liderança ou participante mulher. 
Por isso, o fato de ter mulheres, não coloca, necessariamente, a perspectiva de gênero de 
imediato nas construções e produções de resistência.  

Ou seja, o feminismo não é inerente ao feminino: ele deve ser construído enquanto prática 
nos movimentos, e isso é um desafio que deve ser enfrentado para conseguir avançar na 
construção de uma cidade realmente para todos. Pois, o feminismo como prática social e 
luta política, visa à construção de uma sociedade mais igualitária para ambos os sexos, e 
construí-lo é um desafio para as mulheres e também para todos que compõe esses 
movimentos. Pois as pautas se interrelacionam, e uma vez que têm bases materiais calcadas 
na lógica capitalista  têm, portanto, como horizonte a transformação dessa lógica. 

Considerações Finais: avanços e desafios na luta pelo Direito à Cidade para as mulheres 

O debate sobre o espaço que a mulher ocupa na cidade não é novo – embora 
provavelmente tenha sido potencializado pela atenção que a temática urbana ganhou nos 



 

11 
 

últimos anos, em conjunto com mudanças observadas nos meios de acesso à informação e a 
facilidade de articulação via redes sociais.  

Somado a isto, temos alguns avanços trazidos pela criação de órgãos transversais, tais como 
a Secretaria de Políticas para Mulheres (hoje extinta), e de grupos de mulheres articuladas 
em suas demandas em torno de pontos relevantes da gestão pública, tais como iluminação 
(bastante associada à segurança pública), mais linhas de ônibus, a luta por maior oferta de 
vagas em creches, entre outras. Além, é claro, da presença marcante das mulheres nos 
movimentos sociais de luta por moradia e garantia do direito à cidade, que por sua condição 
imposta socialmente, escancara contradições de classe, gênero e raça/etinia de uma forma 
profunda e necessária para a transformação do espaço urbano.  

Observou-se que uma sociedade excludente produz cidades excludentes, e que o ditado, tão 
repetido na infância de muitas, no qual se afirma que “a rua não é lugar de menina” se 
materializa na prática urbana. Com mais de 80% da população brasileira vivendo em cidades, 
é evidente que o espaço construído exerce influência fundamental na manutenção ou 
superação de tal assimetria na relação entre homens e mulheres – e que muito pode se 
avançar ao se abordar a questão a partir da perspectiva do planejamento, políticas públicas 
e lutas sociais urbanas.  

Neste contexto de segregação e desigualdade, são apontadas como questões da pesquisa, a 
distinção e disparidade entre os gêneros e a violência urbana sofrida pelas mulheres, que 
acaba por segregá-las e às afastam dos espaços urbanos, mas que isso pode se tornar 
propulsor de sua organização. 

Mas, tanto no que diz respeito à produção das cidades quanto no desenvolvimento do  
Direito e de  Políticas Públicas no geral, a conclusão que é possível chegar é a mesma que a 
de Silva, ao tratar apenas da questão de gênero no Direito. Silva exprime que “O Direito 
incorpora a perspectiva da mulher não enquanto sujeito autêntico, mas enquanto o Outro.” 
(SILVA, 2013, p.38).  

É um desafio, portanto, assegurar às mulheres a visibilidade histórica, força política e 
condições materiais necessárias para afirmá-las como sujeitos sociais coletivos que têm 
direito à cidade, pois desconsiderar a sua inserção numa estrutura que garante privilégios 
aos homens e tende à manutenção do status quo. Tal situação requer imediata reação de 
todos os setores, na compreensão das especificidades inerentes à condição vulnerável da 
mulher frente às relações de poder impostas pelos sistemas do patriarcado, capitalismo e 
racismo. Mas tem seu maior expoente nas construções dos movimentos populares, como no 
caso de Vitória da Conquista, que, contrariando as relações sociais atuais, tem muito mais 
mulheres que homens ocupando os postos de articulação política e de tomada de decisões. 

As relações de gênero, marcadas pelo controle e submissão das mulheres, não podem ser 
reproduzidas na cidade e nem em qualquer outro lugar. É necessário construir uma cidade 

http://www.spm.gov.br/
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realmente democrática e segura para as mulheres, onde se possa ir e vir à vontade e 
desfrutar das vivências tranquilamente, sem medo de violência e/ou constrangimento. 
Permitir que a opressão que tem acompanhado o espaço privado do lar por séculos siga as 
mulheres também pelas ruas das cidades é inadmissível. 

As sugestões e reflexões apresentadas ao longo deste trabalho são relativamente simples, e 
passam tão somente por um esforço de ver a cidade através dos olhos das mulheres e 
promover mudanças na maneira de pensar a estrutura e vivência das cidades. É sabido que a 
busca por esses direitos continuará mesmo com todas as dificuldades impostas, pois a luta 
das mulheres continua, priorizando os interesses comuns na defesa do direito à cidade e no 
reconhecimento de seu papel enquanto sujeito histórico de direitos.  
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