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RESUMO 

 

MAGALHÃES, Giovanna Simokado. Planejamento urbano com perspectiva de 

gênero: plano de bairro do Boqueirão. Trabalho de Conclusão de Curso – 

Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná. Curitiba, 2018. 

 

A cidade é um local em constante disputa, suas formas e dinâmicas são 

manifestações de uma construção histórica, representando um retrato da sociedade 

hegemonicamente machista e patriarcal. Essas relações apresentam-se 

corporificadas nas mulheres, onde a sua experiência de cidade é marcada pela luta, 

resistência e reafirmação cotidiana do seu direito de ocupar esse espaço. O 

planejamento com perspectiva de gênero compreende esse processo histórico de 

exclusão e busca subverter essa lógica através da protagonização das demandas e 

necessidades da parcela da população marginalizada e excluída do planejamento 

urbano tecnocrata. O presente trabalho tem por objetivo propor um plano para o Bairro 

Boqueirão em Curitiba, tendo como diretriz a perspectiva de gênero, suas demandas 

e necessidades no contexto atual. Entende-se que atuando num processo inclusivo 

da mulher na cidade irá se atender a todos os grupos sociais de forma mais humana, 

ou seja, as crianças, as idosas (os), as pessoas com deficiência. A pesquisa buscou 

compreender a maneira como as relações de gênero são espacializadas na cidade, 

por intermédio da revisão bibliográfica. Em seguida, foi analisado o bairro Boqueirão, 

em Curitiba, onde foram definidas diretrizes para a execução posterior de um projeto 

com propostas de intervenção urbanas que beneficiaram não apenas as mulheres, 

mas toda a população.  

 

 

Palavras-chave: Plano de Bairro. Planejamento Urbano. Gênero. Boqueirão. 

Curitiba.     
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ABSTRACT 

 

MAGALHÃES, Giovanna Simokado. Urban Planning through gender perspective: 

Boqueirão Neighborhood Master Plan. Final graduation paper – Bachelor in 

Architecture and Urbanism, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 

2018. 

 

The city thrives in constant conflict. Its forms and dynamics are an expression of a 

historical construction, representing a portrait of a sexist society. Its relation is 

embodied in women, where their experience of the city is measured by the daily 

struggle to ensure their right to use the space. The urban planning with gender 

perspective comprises the historical exclusion, and seeks to subvert the patriarchal 

logic highlighting the demands and necessities of the marginalized portion whose the 

technocrat urban planning rejects. This essay intends to outline a Neighborhood 

Master Plan to the Boqueirão Neighborhood, based in Curitiba. Using as a guideline 

the gender view, its demands and necessities entailed in current circumstances. By 

digging an inclusive process of women in the city, it is expected a humanely attend to 

all social groups, whether encloses infant, elderly and disable population. The study 

aimed to understand how gender relation is inserted in the city over a literature review. 

The Boqueirão Neighborhood was read afterwards, grounding the directions to a 

Neighborhood Master Plan with urban interventions which shall also benefit each 

citizen, not just women 

 

Key-words: Neighborhood Master Plan. Urban Planning. Gender. Boqueirão. 

Curitiba. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

Segundo dados do Censo Demográfico (IBGE, 2010) as mulheres representam 

mais de 50% da população brasileira, em Curitiba esse valor é de 52,3%. Entretanto, 

o urbanismo das cidades brasileiras, assim como da maioria das cidades ocidentais, 

baseia-se no modelo modernista (VIANNA, 2014). Esse é caracterizado por ser 

generalista, racista, sexista, classista e voltado ao homem universal, reforçando as 

necessidades e demandas do homem branco e de classe média, excluindo as demais 

parcela da população do planejamento urbano, incluem-se mulheres, população 

negra, indígena, crianças, idosos, imigrantes, transexuais, lésbicas, gays, entre outros 

(BERNER; MELINO, 2016; VIANNA, 2014).   

Ao ignorar o caráter sexista da produção do espaço urbano, é desconsiderado 

a opressão de gênero ao qual as mulheres estão submetidas, consequência de uma 

construção histórica baseada no patriarcado e no machismo. Essa situação é 

verificada espacialmente em cidades monofuncionais, voltadas ao veículo motorizado, 

que reproduzem dicotomias como centro/periferia, público/privado e ignora-se as 

funções atreladas aos papéis sociais segundo o gênero e as suas necessidades 

específicas. 

Considerando tais fatores, no primeiro capítulo, através da revisão bibliográfica 

baseada em urbanistas, historiadoras, pesquisadoras e estudiosos das demais áreas, 

buscou-se compreender, sob a perspectiva de gênero, como ocorre a produção do 

espaço urbano e o acesso ao direito à cidade. Posteriormente, foram escolhidos 

setores estruturantes do planejamento urbano (habitação, mobilidade e 

acessibilidade, segurança urbana, equipamentos e espaços urbanos) que possuem 

impacto direto na vida cotidiana da população feminina.   

No segundo capítulo, foram analisados estudos de caso onde foram aplicados 

conceitos feministas no planejamento urbano, o primeiro localizado em Viena, na 

Áustria, e o segundo foi uma Auditoria de Segurança Urbana, uma parceria entre o 

governo de Cali, Colômbia, e de Barcelona, Espanha.   

Em seguida, foi delimitado a área de intervenção, o bairro do Boqueirão em 

Curitiba. Essa área foi escolhida a partir do trabalho desenvolvido na disciplina de 

Planejamento Urbano 3 e da justificativa prática, pela vivência cotidiana da autora 

nesta área. Para essa análise, foi utilizado os setores estruturantes definidos no 
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primeiro capítulo, os quais também foram empregados para a proposição de diretrizes 

projetuais, presentes no último capítulo.   

Por meio deste estudo, pressupõe-se a potencialidade de criar uma cidade 

mais igualitária e inclusiva a partir do feminismo, para a produção de um planejamento 

urbano que valorize a diversidade e a singularidade ao invés da generalização e 

homogeneização.   

 

1.1 PROBLEMA 

 

É possível, através de metodologias feministas, produzir um espaço urbano 

mais inclusivo e seguro para as mulheres e grupos historicamente excluídos do 

planejamento urbano?  

 

1.2 PREMISSA 

 

Um planejamento de bairro que considere a perspectiva e a vivência cotidiana 

da mulher a partir da melhoria da infraestrutura da cidade (habitação, mobilidade e 

acessibilidade, segurança urbana, equipamentos e espaços públicos), as quais além 

de atender a demanda desse grupo específico, também proporcionará melhorias às 

demais parcelas da população.   

 

1.3 OBJETIVO GERAL 

 

Propor um plano de bairro com enfoque na questão de gênero, considerando 

as diferentes realidades vivenciadas pela população e buscando alcançar um 

planejamento urbano mais inclusivo através de melhorias que atendam as demandas 

cotidianas desse grupo. 

 

 

1.4 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

● Compreender como historicamente a cidade foi construída para os homens, 

incluindo a perspectiva de gênero no debate do urbanismo; 
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● Compreender como a perspectiva de gênero pode ser parte do planejamento 

urbano por meio da análise dos setores específicos, que mais influenciam no 

cotidiano da mulher; 

● Analisar projetos e planos que já incorporaram a perspectiva feminista em seus 

estudos; 

● Propor um planejamento a partir da escala de bairro, considerando as 

dinâmicas e processos históricos de construção específicos da região 

escolhida e a perspectiva de gênero. 

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

 

As dinâmicas existentes nas cidades ocidentais reforçam a segregação 

socioespacial, pois são produzidas e projetadas para o homem universal, onde não 

são consideradas as diferentes vivências urbanas segundo classe, gênero, aparência 

física, faixa etária, etc. Considerando tais fatores, será proposto um plano de bairro 

do Boqueirão, localizado na cidade de Curitiba, a partir da perspectiva de gênero, 

visando identificar e atender as demandas cotidianas dos grupos historicamente 

excluídos no planejamento urbano. Essa perspectiva aparece como inovadora no 

Brasil e busca fomentar o debate crítico da formação sexista da cidade, além de propor 

espaços que qualifiquem a utilização pela mulher e demais grupos sociais excluídos.  

 

1.6 METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada para a produção na monografia foi, primeiramente, a 

pesquisa bibliográfica sobre o espaço urbano e sua formação histórica através da 

perspectiva de gênero, onde buscou-se palavras-chave em artigos, periódicos, livros 

e vídeos para aprofundar sobre a temática.  

Em seguida, foi realizada a coleta de dados para justificar e caracterizar a 

abordagem sobre o tema, tantos dados gerais do contexto brasileiro quanto da área 

de intervenção. Tal pesquisa foi efetuada em órgãos institucionais como Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto De Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA), Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC), e 

em Organizações sem fins lucrativos como ActionAid e Instituto Patrícia Galvão. 

Foram também coletados dados a partir de artigos, monografias, dissertações, teses 
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e pesquisas governamentais específicas. As consultas das legislações vigentes foram 

realizadas nos endereços eletrônicos do Planalto, da Prefeitura de Curitiba e do 

IPPUC.  

Para compreender a aplicabilidade de um planejamento urbano com 

perspectiva de gênero, foram analisados dois estudos de caso, identificadas as suas 

metodologias e instrumentos, os quais foram comparadas e utilizados como referência 

para análise da área de intervenção e, posteriormente, para a produção das diretrizes 

gerais de projeto.  

 A eleição do bairro Boqueirão como área de intervenção fundamentou-se na 

localização do bairro, região periférica de Curitiba, localidades usualmente excluídas 

dos estudos urbanos no meio acadêmico. Outros fatores que justificaram a escolha 

da região foi a sua ocupação histórica, importante resistência ao planejamento urbano 

segregador e excludente fundamentado na tecnocracia e nos conhecimentos técnicos 

específicos dos urbanistas, além de ser o bairro de residência da autora.  

 A pesquisa sobre os aspectos físicos e socioeconômicos do bairro foi iniciada 

na na disciplina de Planejamento Urbano 3 (PUR3), cursada no segundo semestre de 

2017, e aprofundada posteriormente neste trabalho. Para tal, foram utilizados os 

mapas disponíveis no IPPUC, além da produção de novos materiais específicos da 

região através do uso dos programas GoogleEarth, Google MyMaps e Qgis, sendo 

este último crucial para a espacialização dos dados do Censo Demográfico, de 2010. 

Além disso, foi realizado diagnóstico in loco pela autora através de caminhadas 

exploratórias e levantamento fotográfico para a identificação de situações específicas 

do bairro, das calçadas, uso do solo, não presentes nas análises existentes 

produzidas pelo IPPUC.   

 A partir da referência bibliográfica e análise da área em questão, foram 

traçadas diretrizes projetuais para a proposição de intervenções no bairro Boqueirão, 

utilizando o conceito de planejamento urbano com perspectiva de gênero, que será 

concluído na etapa posterior da monografia, em TCC2.  
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2. CONCEITUAÇÃO TEMÁTICA 

 

2.1 ESPAÇO URBANO E ESTRUTURAS DE PODER 

 

Neste capítulo serão abordados os fatores que compõem os espaços urbanos, 

os quais são resultados de uma construção subjetiva. A produção desse espaço 

carrega simbolismos e significados, sendo fundamental a análise crítica do 

planejamento urbano, visto que o urbanismo possui um papel fundamental na 

construção e perpetuação desses signos. Para a análise, será considerado o viés da 

perspectiva feminina de habitar a cidade, suas vivências, experiências e opressões as 

quais estão submetidas diariamente, para então compreender as suas relações com 

o espaço urbano e suas reais necessidades. 

 O espaço urbano é um reflexo da sociedade, sendo um produto social 

decorrente de uma construção histórica que reflete as opressões existentes 

(CORRÊA, 1995). Por estarmos inseridos em uma sociedade patriarcal e machista, 

faz-se necessário considerar as questões de gênero ao analisar a cidade, visto que a 

discriminação social feminina é espacializada e reproduzida na construção da cidade 

(CALIÓ, 1991 apud MACHADO, 2016; MARQUES, 2017).  

O sistema patriarcal é caracterizado por ser um conjunto de opressões político-

ideológica, fruto de uma construção subjetiva, desenvolvido a partir das relações 

sociais de sexo, onde ocorre a construção de uma relação hierarquizada, antagônica 

e binária de poder e dominação. Esses papéis sociais são produzidos desde o início 

da vida, fundamentando-se em regras e expectativas as quais são traduzidas em 

definições comportamentais diferentes para homens e mulheres. Nessa conjuntura, 

ocorre a determinação de que os homens são racionais, fortes e corajosos, enquanto 

as mulheres são delicadas, frágeis e sensíveis. Tais estereótipos, baseados no 

discurso de diferença biológica, são utilizados para justificar e naturalizar a divisão 

sexual e social do trabalho (BERNER; MELINO, 2016; CALIÓ, 1997; VIANNA, 2014).  

Essa divisão do trabalho baseia-se na separação e hierarquização, que atribui 

funções específicas segundo o gênero e valoriza o trabalho produtivo em relação ao 

reprodutivo. Tal fato é expresso na dicotomia público/privado, no qual o trabalho 

produtivo realizado pelo homem é reconhecido socialmente e desenvolve-se no 

espaço público, caracterizado por ser um local político e econômico. Enquanto isso, 

associa-se a mulher ao lar, à esfera privada, definido como um espaço íntimo e 
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doméstico, onde se desenvolve o trabalho reprodutivo. Este, devido à hierarquização 

do trabalho, é desvalorizado e invisibilizado por não ser monetizado (BERNER; 

MELINO, 2016; MACHADO, 2016; VIANNA 2014).  

Essa hierarquização do trabalho refletida espacialmente entre público/privado 

foi consequência de uma construção histórico-social, que definiu funções sociais 

atribuídas às mulheres na esfera doméstica e centrada na família nuclear, fatores 

utilizados para a manutenção do sistema patriarcal. A domesticidade incentivada por 

esse sistema segregou as mulheres à esfera privada, enquanto aos homens foi 

atribuído o espaço público, onde se desenvolvem atividades atreladas à cidadania 

(GARDINER, 2004).  

Tal relação é explicada historicamente por Michelle Perrot (2005, p. 135): 

Primeiramente, o espaço. De início, as mulheres parecem confinadas. A 
sedentariedade é uma virtude feminina, um dever das mulheres ligadas à 
terra, à família, ao lar (...) O direito doméstico assegura o triunfo da razão; ele 
enraíza e disciplina a mulher, abolindo toda a vontade de fuga. Pois a mulher 
é uma rebelde em potencial, uma chama dançante, que é preciso capturar, 
impedir de escapar. 

 

A partir da inserção da mulher no mercado de trabalho, a hierarquização do 

trabalho masculino sobre o feminino também foi reproduzida no mercado de trabalho 

remunerado, através da desvalorização da força produtiva da mulher representada 

em salários inferiores e ocupação de cargos com menor valor social adicionado. Além 

disso, intensificou-se a sua presença na esfera pública, historicamente destinado aos 

homens, onde a sua inserção colocou-as como um objeto, sempre subordinado aos 

sujeitos, as figuras masculinas. A ocupação desses espaços significou o aumento do 

rigor das exigências morais e culpabilização das mulheres em virtude do seu 

afastamento do ambiente doméstico (CALIÓ, 1997; RAGO, 1997; SILVA et al., 2017; 

VIANNA, 2014). 

Essa distinção de significados e interpretações entre os corpos femininos e 

masculinos ao ocupar o mesmo espaço público é analisada sob a ótica histórica por 

Michelle Perrot (2005, p. 135): 

‘Uma mulher em público está sempre fora do lugar’, diz Pitágoras. ‘Toda 
mulher que se mostra se desonra’, escreve Rousseau a D’Alembert. O que 
se teme: as mulheres em público, as mulheres em movimento. A dissimetria 
do vocabulário ilustra esses desafios: homem público é uma honra; mulher 
pública é uma vergonha, mulher da rua, do trottoir, do bordel. O aventureiro 
é o herói dos tempos modernos; a aventureira, uma criatura inquietante. A 
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suspeita pesa sobre os deslocamentos das mulheres, principalmente das 
mulheres sozinhas. 

 

Tal fato proporciona a expressão de uma violência sobre o gênero feminino 

vivenciada diariamente, a qual ocorre tanto na esfera pública quanto privada, e pode 

manifestar-se de modo físico, psicológico, sexual, moral e patrimonial (MARQUES, 

2017). Segundo Ana Falú (2009), as agressões sofrida pelas mulheres em ambas as 

esferas são semelhantes devido ao seu caráter estruturante, baseada na relação de 

poderes de dominação de um sexo em relação ao outro, refletida na tentativa de 

dominação do corpo feminino:  

Em jogo, como sempre, é o corpo das mulheres, esse território a ser ocupado, 
esse território-corpo concebido como uma mercadoria apropriada, percebida 
como disponível. E o corpo das mulheres como categoria política, como o 
primeiro lugar para exercer direitos e resistir à violência: o corpo como 
resistência (FALÚ, 2009, p.29). 

 

Essa situação é verificada na taxa de assédio sexual entre as mulheres. 

Segundo pesquisa realizada em 2017 no Brasil, 82% das brasileiras com 16 anos ou 

mais já foram vítimas de assédio sexual e o principal local de incidência é a rua, 

totalizando em 29% (Gráfico 1) (INSTITUTO DATAFOLHA, 2017). Tal fato, reafirma a 

distinção de experiência do espaço público entre homens e mulheres, onde o corpo 

também se torna um território no espaço urbano, reproduzindo as opressões 

historicamente construídas (MIGLIANO; ROCHA, 2016).  

 

Gráfico 1 - Assédio sexual entre mulheres em 2017. 
Fonte: autora, 2018, adaptado de Instituto Datafolha, 2017   
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Essa construção subjetiva e simbólica de relações de poder é crucial para a 

manutenção do sistema patriarcal, onde a arquitetura e urbanismo também foi 

utilizada como instrumento mantenedor e perpetuante dos papéis sociais impostos, 

produzindo uma cidade que segrega e invisibiliza as mulheres e as minorias 

(BERNER; MELINO, 2016).  

Tal fato reflete-se na subordinação cultural e social do feminino, manifestado 

na negação da sexualidade dos espaços, tanto arquitetônico quanto urbano, os quais 

através da neutralidade do espaço reproduz e naturaliza conceitos estabelecidos pelo 

sistema patriarcal (ANTUNES, 2015). 

Segundo José Miguel G. Cortés (2008 apud ANTUNES, 2015), essa relação é 

evidenciada na arquitetura nos edifícios emblemáticos do século XX, os arranha-céus. 

Esses edifícios, representantes da economia globalizada e do poder corporativo, 

possuem uma representação simbólica expressa na sua forma vertical e imponente. 

Outra situação é comprovada ao analisar historicamente os estudos de arquitetura, 

onde as proporções e medidas ideais do corpo - masculino - foram utilizados por 

Vitrúvio1, pelos renascentistas2 e pelo movimento modernista3.  

Essa neutralidade foi perpetuada pelo movimento modernista e possui 

resquícios ou foram reinventadas na sociedade contemporânea, expressadas por um 

planejamento urbano que reproduz as relações de poder através da expressão 

geográfica da hierarquia, antagonismo e binaridade, as quais serão aprofundadas 

posteriormente (CHOAY, 1992; BERNER; MELINO, 2016).  

De acordo com Choay (1992), o estudo da cidade tornou-se uma atividade 

desenvolvida a partir da industrialização das cidades ocidentais, para analisar as 

consequências do intenso crescimento demográfico e as suas transformações. Essa 

análise classificada como pré-urbanismo foi desenvolvida no século XIX e é 

denominada urbanismo progressista. Tal modelo foi desenvolvido por médicos, 

economistas, sociólogos e historiadores. Caracterizou-se por ser científica e foi 

marcada pelo higienismo e moralidade, utilizou como metodologia a observação 

crítica e normativa, as quais criaram conjunturas e preconceitos que permanecem 

ainda hoje. Os principais temas de estudo dos médicos sanitaristas foram o alcoolismo 

e a prostituição, sendo esta última analisada minuciosamente, através da identificação 

                                            

1 De Architectura Libri Decem (I a.C). 
2 De re aedificatoria (1443-1452), de Leon Battista Alberti. 
3 A Arte de Projetar (1936), de Ernst Neufert e Modulor (1948), de Le Corbusier 
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dos seus hábitos e gostos, fatores os quais foram utilizados para categorizá-las como 

mulheres fora da normalidade social para então difundir o estereótipo de puta.  

A partir do século XX, difundiu-se o urbanismo moderno, o qual era estudado 

por especialistas, os arquitetos. Esse modelo, inspirado no urbanismo progressista, 

baseou-se na eficácia, estandardização, mecanização e tinha como premissa a 

monofuncionalidade e o espraiamento das cidades. Esse movimento foi amplamente 

difundido pelo grupo dos C.I.A.M (Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna), 

à partir de 1928, e posteriormente pela produção da Carta de Atenas, em 1933. Esta, 

definiu quatro funções essenciais à necessidade humana a serem seguidas e 

replicadas, conforme expõe Choay (1992), “Habitar, trabalhar, locomover-se, cultivar 

o corpo e o espírito”, criando uma rígida determinação espacial das atividades 

humanas e limitando a experiência humana individual.  

Esse enquadramento proposto pelo modernismo proporciona uma cidade 

destinada a ser (CHOAY, 1992, p. 26):  

O lugar de produção mais eficaz e uma espécie de centro de criação humana, 
no horizonte do qual se projeta, ameaçadora, a imagem analítica do pai 
castrador dos filhos (...) “É assim que o rebanho é conduzido”, confessa Le 
Corbusier, para quem, aliás, “o mundo precisa de harmonia e de fazer-se 
guiar por harmonizadores”. 

 

Esse urbanismo racionalista possui influências do Panóptico de Bentham, 

proposto por Jeremy Bentham no final do século XVII, o qual baseou-se na 

disciplinaridade e controle através da transparência e visibilidade dos corpos. Tal 

modelo buscou a otimização da vigilância e controle realizados a partir de uma torre 

central, onde controla-se simultaneamente todos os elementos distribuídos 

radialmente. Essa estrutura do panóptico foi criada com o intuito de confinar, isolar e 

manter sob constante vigilância, sendo replicada no planejamento urbano, nas 

habitações modernas e nos edifícios institucionais como prisões, asilos, hospitais 

psiquiátricos (Figura 1) (ROLNIK, 2009).   
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Figura 1 - Penitenciária de Stateville, localizada no Estados Unidos. 
Fonte: Patheos, 2013 

 

Tal fato evidencia que o modelo de planejamento urbano proposto pelos 

modernistas baseia-se na potencialidade da cidade de ser um agente produtor de 

controle social, domesticidade e eugenia dos comportamentos humanos, através da 

produção de indivíduos economicamente produtivos e politicamente submissos 

(FOUCAULT apud RAGO, 2015; RAGO, 1997). Tal poder é exercido subjetivamente, 

onde, segundo Cortés (2008, apud ANTUNES, 2015, p.14):  

O ambiente construído envolvente pode não expressar em si a opressão ou 
a libertação mas é capaz de emoldurar a vida quotidiana e de condicionar as 
diferentes formas de prática social. 

 

Segundo Margareth L. Rago (1997), esse modelo de cidade, fundamentada nos 

princípios higienistas e tecnocratas, na busca pela disciplinarização pautou sua 

agenda de intenções tanto na esfera pública quanto privada. Essa mentalidade tem 

repercussão também no interior das habitações:  

A vigilância panóptica que se exerce no âmbito da fábrica invade o interior da 
moradia operária: a noção de culpabilidade, introjetada pelos indivíduos, deve 
impedir que se desviem dos papéis familiares produzidos externamente para 
a mãe, para o filho, para o pai e dos lugares em que devem ser representados 
(p.190). 
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A residência, denominada por célula, também teve na sua conformação 

proposta a reprodução do modelo funcionalista de privacidade, que funcionava como 

estrutura moralizadora, codificadora e reguladora de hábitos, onde a ausência de um 

lar que atendesse a esse modelo poderia levar seus habitantes às doutrinas 

subversivas. Esse espaço domiciliar, através da racionalidade e funcionalidade, 

possuía dimensões mínimas, nas quais deveriam conter cômodos separados para 

proporcionar o desenvolvimento da individualidade de cada habitante. Além disso, 

deveria atender às condições higiênicas e salubres (CHOAY, 1992; RAGO, 1997). 

 Esses papéis sociais possuíam como um dos elementos estruturantes a família 

nuclear, a qual hierarquizou e colocou as mulheres em papel de subordinação em 

relação aos homens. Baseado na fragilidade feminina, foi definido um novo modelo 

de feminilidade, onde as mulheres assumiram um papel de cuidadora, devotada, 

materna e afetivas, porém assexualizadas. Outra característica foi a infantilização da 

mulher, categorizando-as em indivíduos desamparados, frágeis, incapazes de agir e 

pensar, sendo necessário a adoção de uma figura paternalista protetiva em relação à 

mesma.  

Esse padrão de feminilidade era exigido também pelo movimento operário, 

apesar das mulheres e crianças comporem a maioria da força de trabalho presente 

nas fábricas, as estruturas organizativas e sindicais eram dominadas pelos homens, 

os quais, inclusive, obstruíram a sua participação nas entidades de classe,  conforme 

explica Margareth L. Rago (1997, p. 64):  

Ao exigir o confinamento da mulher à esfera privada da vida doméstica, 
alienante e redentora, os militantes e trabalhadores em geral contribuíram 
para firmar sua posição social no processo produtivo, valorizando a força de 
trabalho masculina, qualificada ou não. 

 

No planejamento urbano, desenvolveu-se através da extinção do traçado 

irregular e orgânico da malha urbana, substituída pela visibilidade das estruturas de 

poder, através da planificação das grandes avenidas, dotadas de infraestrutura, 

iluminação, pavimentação e limpeza. Um exemplo é o eixo monumental de Brasília e 

a Praça dos Três Poderes (Figura 2) (ROLNIK, 2009).  
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Figura 2 - Eixo Monumental 

Fonte: Joana França, ArchDaily, 2017. 

 

 O ordenamento da cidade baseada na segregação foi utilizado para justificar a 

criação de vilas operárias nas regiões periféricas, reproduzindo a dicotomia 

centro/periferia na estruturação da malha urbana, através do zoneamento. Essas vilas 

operárias, assim como os bairros, tinham a função de abrigar todas as infraestruturas 

necessária, além de impor um regimento de conduta a ser seguido. Tal estratégia era 

um modo de segregar e limitar a circulação dos habitantes da cidade, fazendo-os 

perder a consciência urbana (LEFEBVRE, 2011; RAGO, 2015). 

Esse modelo, segundo Lefebvre (2011, p.25) produz uma:  

Periferia desurbanizada e no entanto dependente da cidade. Com efeito, os 
“suburbanos” (...) não deixam de ser urbanos mesmo que percam a 
consciência disso e se acreditem próximos da natureza, do sol e do verde. 
Urbanização desurbanizante e desurbanizada, pode-se dizer para ressaltar o 
paradoxo. 

 

 Essa setorização da malha urbana é utilizada para reforçar o modelo da família 

patriarcal e manutenção do papel social da mulher. Sua idealização, segundo Dolores 

Hayden (1980), foi voltada às mulheres donas-de-casa de classe média, com o intuito 

de limitá-las física, social e economicamente. 
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Enquanto isso, para Jane Jacobs (2000 apud VIEIRA, COSTA, 2014), o 

zoneamento que setoriza a residência, o comércio e o local de trabalho, desconsidera 

os diferentes papéis sociais segundo o gênero e incentiva a ausência e/ou 

desencoraja a participação dos homens no trabalho reprodutivo. 

No contexto brasileiro, a periferização da moradia da população com menor 

poder aquisitivo afeta diretamente as mulheres pobres e negras, visto que a maior 

parte das residências são chefiadas por elas. Essa setorização além de dificultar a 

sua mobilidade, cria uma barreira invisível que impede o acesso dessas mulheres aos 

demais espaços da cidade (BONADIO, 2016).   

Esse sistema também foi reproduzido nos projetos de higienização, onde as 

casas que não se adequam ao modelo de habitação modernista são demolidas e 

substituídas por vias expressas ou shopping centers (ROLNIK, 2009). Um exemplo 

disso é o processo de higienização da Cracolândia, realizada em São Paulo, no ano 

de 2017, para a implementação de um projeto de revitalização urbana na região da 

Luz (Figura 3, Figura 4 e Figura 5). 

 

Figura 3 - Cracolândia.  
Fonte: Joel Silva, The Guardian, 2017.  
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Figura 4 - Ação higienista na cracolândia. 
Fonte: Fernando Bizerra, The Guardian, 2017. 

 

 

Figura 5 - Projeto Nova Luz 
Fonte: Revista AU, 2017. 

 

Outra aplicação do modelo panóptico são os equipamentos coletivos, onde na 

rede pública de educação formam cidadãos disciplinados e prontos para serem 

absorvidos pelo mercado de trabalho; na rede pública de saúde atuam como poder 

vigilante, fato que afeta diretamente na vida da mulher e direitos sobre seus corpos.  

Um exemplo é a obrigatoriedade dos médicos, conforme legislação vigente, em 

registrar boletim de ocorrência ao atender no hospital mulheres que praticaram o 

aborto induzido (Figura 6 e Figura 7) (ROLNIK, 2009; SANTOS, 2018).  
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Figura 6 e Figura 7 - Protestos a favor da legalização do aborto.  
Fonte: Opera Mundi, 2016; Veja, 2017.  

 

Através da setorização das atividades estabelecidas pelo zoneamento, iniciou-

se um processo de esvaziamento das ruas, onde estruturas específicas para a 

diversão e sociabilidade também foram projetadas. Esses espaços buscavam 

implantar a moralidade e definição da ocupação do tempo ocioso da população, 

principalmente a população com menor poder aquisitivo. Esta parcela específica não 

mais deveria ocupar os espaços públicos, a rua, o botequim e o cabaré, mas 

permanecer nas suas residências, conforme explana Margareth L. Rago (1997, 

p.197): “Trata-se, portanto, de retirar todos da rua, de esvaziá-la (...), sequestrar os 

improdutivos na casa e internar os produtores na produção”. 

Outro fator que contribuiu para o esvaziamento das ruas foi a sua 

transformação em espaços de circulação do veículo motorizado, principalmente dos 

veículos particulares individuais. Tal fato gerou um transporte público caracterizado 

pela ineficiência, alto custo, insegurança e alto tempo de deslocamento. A partir disso, 

a mobilização tornou-se um importante fator de segregação social e privação do direito 

à cidade devido aos processos históricos de uso e ocupação do solo, o qual possui 

como uma das suas principais características a periferização (LEVI, 2005; 

PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2016).  

Segundo Mika Kunieda e Aimée Gauthier (2007), essa segregação territorial 

está diretamente relacionada com a condição econômica, pois a população com 

poucos recursos financeiro não se desloca menos na cidade, mas estão submetidos 

a realizá-lo em condições mais precárias. No contexto latino-americano, além da 

renda é necessário considerar outros fatores limitantes para a mobilidade, como 

escolaridade, cor, etnia, aspectos culturais e morais (LEMOS, et al., 2017).  
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Esse planejamento urbano monofuncional e setorial afeta toda a população, 

principalmente as mulheres, devido à construção histórico-social e hierarquização da 

divisão do trabalho, onde o homem é responsável pelo trabalho produtivo e a mulher 

pelo trabalho reprodutivo, sendo este último desvalorizado socialmente pois não é 

remunerado. Contudo, apesar da inserção da mulher no mercado de trabalho, as 

responsabilidades do trabalho reprodutivo ainda recaem sobre as mulheres, as quais 

realizam uma dupla jornada de trabalho, totalizando em uma sobrecarga de 10 a 15% 

das horas trabalhadas a mais, quando comparada com a jornada média de trabalho 

dos homens (LEMOS, et al., 2017).  

A partir disso, construiu-se a noção da cidade como um espaço de 

transitoriedade de corpos, imagens, informações e mercadoria, onde a troca de 

experiências entre grupos e pessoas não possui espaço no projeto urbano. Tal fato é 

notado na ausência de estruturas que proporcionem encontros, compartilhamentos e 

micronarrativas (CHOAY, 1992; MARCONDES, 2017; RAGO, 2015).  

A cidade e o seu planejamento são reflexos das opressões e um produto social 

fundamentado no sistema patriarcal dominante, no qual continuamente é 

desconsiderada a perspectiva mulher como usuária da malha urbana e suas 

infraestruturas, no qual ignora-se experiência empírica da mulher, sua relação com o 

espaço urbano e suas reais necessidades.  

Tal fato produz cidades que são reflexos da cultura dominante, a qual é 

predominantemente caracterizada por ser binária, classicista, racista e 

heteronormativo (MARCONDES, 2017; VIANNA, 2014), sendo necessário também 

pensar na interseccionalidade da opressão -raça, classe e gênero-, na qual a parcela 

da população que não se enquadra em tal cultura é marginalizada e excluída. Incluem-

se a população lésbica, gay, bissexual, transsexual, prostitutas, moradores de rua, 

mães solo, migrantes, etc. (BERNER; MELINO, 2016; CERQUEIRA, 2017; CALIÓ, 

1997; VILLAGRAN, 2011).  

Considerar a perspectiva da mulher no planejamento urbano não significa focar 

apenas nas problemáticas envolvendo a questão de gênero e ignorar os demais 

grupos historicamente excluídos, mas consiste em planejar sobre a perspectiva de um 

coletivo que está cotidianamente resistindo em um espaço urbano onde a sua 

presença não é bem-vinda, onde diariamente está suscetível à condições como 

desvalorização da sua força de trabalho, objetificação e violência implícita e explícita 

- física e simbólica - do seu corpo (BERNE; MELINO, 2016).  
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2.3 A MULHER E O DIREITO À CIDADE 

 

 

Segundo Raquel Rolnik (2009), a cidade é produto da subjetividade e 

alteridade, encontra-se em constante disputa, onde as ações do Estado representam, 

direta ou indiretamente, o poder dominante. Esse poder, segundo Beauvoir (1970, 

apud TAVARES, 2017) proporciona uma renovação diária dos modelos de existência 

historicamente impostos. Dessa forma, esse território, além de físico, é também 

simbólico e político, onde aqueles que não se enquadram são marginalizados e 

excluídos do planejamento urbano, sendo-lhes negado a práxis do espaço urbano 

(TAVARES, 2017).  

Nesse espaço é construído o conceito de cidadania, o qual é atrelado à 

participação da vida pública, desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 

propriedade urbana. Ao conceito de cidadania também está vinculado a noção de 

pertencimento, contrapondo ao discurso clássico de igualdade e homogeneidade, 

constrói-se a cidadania através da diferença e diversidade étnica, racial, cultural e de 

gênero (FENSTER, 2010; ROLNIK 2009).  

Tal fato proporciona a construção de um verdadeiro Estado Democrático de 

Direito, baseado na equidade dos direitos, através da isonomia da igualdade, que 

implica o tratamento igual entre aqueles que se encontram na mesma posição. Para 

tal é crucial considerar a interseccionalidade das opressões, as quais variam conforme 

classe, raça e gênero (BONADIO, 2016).  

Conforme gráfico abaixo (Gráfico 2), a população feminina classifica-se em 

46,4% branca, 44,1% parda, 8,6% preta, 0,5% amarela e 0,4% indígena (IPEA, 2015): 
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Gráfico 2 - População feminina segundo cor/raça  
Fonte: autora, 2018, adaptado IBGE, 2015. 

 

De acordo com Lefebvre (1991 apud FENSTER 2010), o direito à cidade 

desenvolve-se a partir da vida cotidiana e do uso dos espaços e baseia-se no habitar 

a cidade, exercido por aqueles que vivem nela, seja cidadão ou não. Tal conceito 

garante a apropriação do espaço urbano através do direito de uso com o intuito de 

ocupar, recrear, trabalhar, representar e caracterizar; e o direito à participação nos 

processos de tomada de decisão relacionados ao espaço urbano.   

Segundo Certeau (1984 apud FENSTER 2010), o pertencimento, crucial para 

o desenvolvimento do direito à cidade e cidadania, são os processos espacializados 

de apropriação e territorialização desenvolvida através das práticas cotidianas, sendo 

construído através do cumprimento repetido do direito de uso. Tal conceito é 

caracterizado como “teoria da territorialização”, onde considera-se o espaço como um 

local prático, sendo necessário táticas espaciais para alcançar o pertencimento. 

Contudo, é válido ressaltar que o conceito idealizado por Lefebvre não 

considera as relações de poder estabelecidas pelo patriarcalismo e a dicotomia de 

público/privado, pois em suas análises a hierarquia de gênero não é refletida, visto 

que o direito de uso e participação das tomadas de decisão é negando muitas vezes 

também no âmbito privado. Essa análise faz-se necessária, pois o controle da esfera 

privada reflete-se no uso dos espaços públicos, o qual relaciona-se com os papéis 

sociais segundo o gênero. Dessa forma, para a construção de cidadania e direito à 

cidade é necessário analisar as relações espaciais que as mulheres possuem com o 

seu entorno, mas também como se desenvolve as relações de poder na esfera privada 

(FENSTER, 2010). 

 Segundo Mariana Bonadio (2016), a negação do direito à cidade ao coletivo 

feminino é exercida também nas políticas públicas, por meio da reprodução 

institucional das desigualdades, onde as estratégias utilizadas no planejamento 

urbano não levam em conta que as opressões se refletem estruturalmente, utilizando 

o discurso da neutralidade e igualdade para a reprodução e manutenção das 

estruturas de poder.  

Um dos fatores que proporciona essa reprodução institucional é a ausência de 

mulheres e demais grupos excluídos na ocupação dos espaços nas esferas 

municipais, estaduais e federais. Apesar de representar 51,5% da população brasileira 

(IPEA, 2015), a representatividade feminina nos cargos eletivos é baixa. Segundo 
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IBGE (2017), a porcentagem de mulheres ocupa assentos no Senado Federal é de 

16%, enquanto na Câmara dos Deputados esse número reduz para 10,5%. Este valor 

encontra-se abaixo da média mundial, representada por 23,6%, ocupando a 152ª 

posição entre 190 países, classificado como pior resultado entre os países 

sulamericanos.  

A reduzida de participação feminina também é notada nos cargos ministeriais 

do governo. Em 2017, dentre 28 ministros apenas 2 são mulheres, sendo que 1 deles 

é efetivamente um ministério, o dos Direitos Humanos. Tal fato se agravou após a 

instauração de um governo não eleito, após o Impeachment da presidente Dilma 

Rousseff, realizado em 2016. Durante o governo de Rousseff, a representatividade 

feminina nos cargos ministeriais totalizava em 53% (MELITO, et al., 2016).  

 Entretanto, quando as mulheres participam desses espaços de decisão a sua 

atuação está relacionada às políticas que reforçam os seus papéis sociais de cuidado 

da família e referente ao espaço privado, limitando quase sempre em políticas que 

limitam-se nas temáticas de demanda creches, posto de saúde e políticas contra a 

violência doméstica. Tais políticas são necessárias, contudo não é questionada as 

relações hierárquicas, as construções histórico-sociais e simbólicas (BONADIO, 

2016). 

Além disso, a restrita participação das mulheres também é notada nos cargos 

gerenciais, tanto no setor público quanto privado, onde 62,2% são ocupados por 

homens e 37,8% por mulheres (IBGE, 2017). Esse valor quando analisado segundo a 

faixa etária nota-se a disparidade principalmente nas faixas etárias mais elevadas, 

conforme gráfico abaixo (Gráfico 3):  

 

Gráfico 3 - Cargos gerenciais segundo faixa etária  
Fonte: autora, 2018, adaptado IBGE, 2017. 
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Considerando que o direito à cidade é configurado a partir do direito de uso e 

pertencimento, o planejamento urbano que considere a vida cotidiana da mulher é 

imprescindível para a construção de um espaço público que transcenda os papéis 

sociais e possibilite a produção de uma cidade mais justa para as mulheres e para as 

minorias.  

 

2.4 PROJETANDO CIDADES A PARTIR DA PERSPECTIVA DA MULHER 

 

 

Considerar o gênero no planejamento urbano significa compreender a 

complexidade do espaço urbano e ter uma nova sensibilidade urbana, através do 

reconhecimento da diversidade cultural existente. É necessário compreender que o 

termo gênero está atrelado às normas comportamentais, papéis e expectativas 

sociais, as quais podem ser variantes conforme a cultura local. Através do 

reconhecimento dos diferentes privilégios segundo gênero, classe econômica e raça, 

empenha-se em alcançar a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres em 

todas áreas da vida (VIENA, 2013). 

Através da visibilidade à parcela da população historicamente excluída, busca-

se identificar as necessidades dos diversos grupos que compõem a sociedade, suas 

realidades e fases da vida. Para isso, utiliza como metodologia trabalhar em diferentes 

escalas do planejamento urbano, desde a macroescala do planejamento regional até 

a escala de bairro, a qual possui relação direta com o cotidiano (MUXÌ, et al., 2011; 

VIENA, 2013).  

Um dos elementos básicos para tal é a existência de pesquisas e dados 

quantitativos e qualitativos com recortes, os quais podem incluir gênero, raça faixa 

etária, entre outros, proporcionando visibilidade para compreensão e implantação de 

políticas e metodologias que considerem a vivência e o uso da estrutura urbana por 

esses grupos (LEMOS, et al., 2017; VIENA, 2013). 

A análise foi estruturada conforme os setores estruturantes do planejamento 

urbano (habitação, mobilidade e acessibilidade, segurança, equipamentos e espaços 

públicos), os quais segundo Inés S. Madriaga (2004), devido ao seu papel atrelado à 

reprodução social, as mulheres são a parcela da população que mais utilizam esses 

serviços urbanos e são as mais afetadas com os cortes orçamentários nesses setores. 

Além disso, essa divisão se assemelha à estrutura dos órgãos de gestão 
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administrativa dos municípios, sendo a sua compatibilidade com esses órgãos uma 

metodologia facilitadora para a aplicabilidade e implantação de políticas públicas e 

projetos urbanos os quais considerem as demandas cotidianas da população. 

 

2.5 HABITAÇÃO 

 

A habitação é um espaço de extensão no corpo humano, onde deve 

proporcionar segurança contra intempéries naturais e conforto, tanto externo quanto 

interno. É nesse espaço onde se desenvolvem as primeiras socializações e se 

estabelecem as primeiras relações de gênero, a qual através da divisão espacial 

interna, hierarquiza e pré-estabelece as responsabilidades e funções segundo o 

gênero dos seus residentes (LEVI, 2005; MUXÌ, 2009). 

O direito à moradia, criado em 1948, através da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos está relacionado ao direito à cidade, sendo garantido pela Estatuto 

da Cidade (Lei 10.257, de 10 de julho de 2011), que assegura “direito à terra urbana, 

à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos 

serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações”. 

O acesso a esse direito, assim como aos demais, devem ser analisados através 

da perspectiva de gênero. Historicamente, a aquisição da propriedade, também era 

uma forma de dominação masculina sobre as mulheres. Enquanto para os homens a 

obtenção de terra através do mercado fundiário era um importante fator, para as 

mulheres a sua aquisição era realizada principalmente através de heranças. Além 

disso, as diferenças também se estruturaram no tamanho da propriedade, que eram 

maiores quando comparadas as propriedades pertencentes às mulheres. Essa 

limitação do acesso à propriedade é mais agravante quando relacionada com as 

tendências do mercado, baseadas no monopólio da propriedade privada, 

principalmente dos homens. A partir disso, faz-se necessário a existência de políticas 

públicas que considerem essa desigualdade histórica (SANTORO, 2008). 

Segundo Paula F. Santoro (2008), a preocupação das mulheres em adquirir 

propriedade é consequência de uma luta por estabilidade e segurança, contrariando 

a lógica da mercantilização e lucratividade, priorizando a estabilidade e a função social 

da propriedade. Tal fato é verificado em pesquisa realizada no Programa Favela Bairro 

no Rio de Janeiro, onde confirmou-se que as mulheres vendem menos as suas 

propriedades do que os homens.  
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Essa percepção da propriedade como garantia de estabilidade verifica-se 

quantitativamente, conforme indicadores do Retrato da Desigualdade, onde 36% das 

residências no Brasil são chefiadas por mulheres, sendo que 16,3% são mães solo. 

Essa análise também deve ser feita a partir do recorte intersseccional, onde 55% 

dessas chefes de família são negras e possui uma renda domiciliar per capta de R$ 

831,3, enquanto as chefes de família brancas possuem uma renda de R$ 1572,5 

(IPEA, 2015).  

Tal recorte é necessário ao debater ocupações urbanas, as quais são 

majoritariamente coordenadas e lideradas por mulheres, figuras cruciais de 

resistência à desocupação forçada e efetivação dos projetos de regularização 

fundiária. Exemplo é a comunidade Vila Nova Esperança, localizada em São Paulo. 

Em 2002, devido a projetos articulados pela sua coordenadora, resistiu à remoção 

após visibilidade da implantação de horta comunitária, creche e campinho de futebol 

(VELOSO, 2015).  

Além do acesso à moradia, outro fator que deve ser questionado é a condição 

e qualidade do projeto arquitetônico das residências. Segundo Anna Levi (2005), este 

deve comportar a realização de diversas funções, visto que nesse espaço devem se 

desenvolver atividades como a execução de necessidades diárias, trabalho, lazer, 

entre outros. Entretanto, as residências são projetadas segundo valores considerados 

pela sociedade ocidental como universais, nega-se uma habitação que atendam as 

demandas daqueles que a utilizam em um maior período, incluem-se as crianças de 

até 12 anos, os idosos e idosas, e as mulheres, visto que são elas, em sua maioria, 

as responsáveis pelo trabalho reprodutivo (VIENA, 2013).   

Visando atender as demandas individuais de cada família, as habitações 

devem ser construídas visando a sua flexibilidade, através da possibilidade de 

modificação conforme o tempo, visando atender famílias com diferentes demandas. 

Essa possibilidade de adaptação tem o intuito de evitar a mudança das famílias dos 

bairros, visando o fortalecimento de vizinhança e laços com a comunidade. Essa 

adequação é obtida pela possibilidade de expansão das habitações unifamiliares. 

Enquanto isso, nas residências multifamiliares tal fato é obtido através da existência 

de apartamentos com tipologias diferentes, visando atender pessoas com mobilidade 

reduzida e famílias segundo suas necessidades (LEVI, 2005; MADRIAGA, 2004).   

Além disso, as residências devem ter a sua estrutura interna flexível, visando 

facilitar e valorizar o trabalho doméstico. Para Zaida Muxì (2009), a invisibilidade do 
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trabalho doméstico é uma consequência da disposição das cozinhas e áreas de 

serviço das residências, as quais encontram-se segregadas dos demais ambientes e 

devem ser integradas com o restante da residência. Essa visibilidade é crucial para 

auxiliar na mudança de hábitos, proporcionando o reconhecimento da importância 

dessa atividade para o desenvolvimento do grupo.  

Considerando as atividades cotidianas, nos edifícios habitacionais, é sugerido 

a criação de espaços comuns de armazenagem de carrinhos, bicicletas, entre outros; 

a criação de terraços privativos para os moradores, a instalação de apartamentos no 

térreo para as pessoas com mobilidade reduzida. Além disso, é incentivado o uso do 

pavimento térreo para equipamentos utilizados rotineiramente pelos moradores do 

entorno e instalação de áreas verdes ao ar livre, como playground e praças as quais 

devem ser de uso público e visíveis pelas unidades de habitação (Figura 8),  

proporcionando segurança tanto para os moradores quanto para os usuários do 

espaço público através do que Jane Jacobs (2000) define como olhos para a rua 

(MADRIAGA, 2004; LEVI, 2005).  

 

Figura 8 - Olhos para a Rua 
Fonte: Franziska Ullmann, 1995. 

 

Considerar o gênero ao debater planejamento habitacional significa questionar 

as atuais políticas habitacionais, as quais através da mercantilização da habitação 
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somada à feminização da pobreza dificultam o acesso das mulheres à uma residência 

com boa localização, dotada de infraestrutura urbana, protegida de enchentes. 

Entretanto, é identificado como alternativa às ocupações urbanas as remoções, onde 

desconsidera-se aspectos como laços de vizinhança estabelecidos, cruciais para um 

planejamento de bairro com perspectiva de gênero.  

 

2.6 MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE  

 

Conforme abordado nos capítulos anteriores, o desenvolvimento das cidades 

latino-americanas é decorrente do modelo de urbanização modernista desenvolvido 

no século XX, o qual foi baseado na segregação espacial e periferização. Esse modelo 

afeta diretamente as mulheres, pois o deslocamento na malha urbana varia conforme 

as responsabilidades atreladas aos papéis sociais. Tais responsabilidades são 

perceptíveis ao comparar a maneira como se locomovem segundo o gênero, onde os 

homens são caracterizados por realizarem viagens do tipo linear, da casa ao trabalho.  

Enquanto isso, as mulheres realizam viagens do tipo poligonal (Figura 9), devido aos 

múltiplos destinos e em horários diversos, pois entre as suas responsabilidades inclui 

o deslocar-se entre diversos equipamentos espalhados pela cidade, como centros de 

saúde, escola, lojas, mercado, entre outros (LEVI, 2005; MARTÍNEZ; SANTIBÁÑEZ, 

2015).  

 

Figura 9 - Exemplo de mobilidade diária 
Fonte: autora, 2018, adaptado Urban Development and Planning, Viena, 2013. 
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Tal fato é comprovado pelo estudo da Mobilidade das Mulheres na cidade de 

São Paulo, realizado pela Prefeitura do município em 2016, o qual foi baseado na 

pesquisa Origem-Destino (OD), em 2012. Enquanto 51% dos homens, 39,3% das 

mulheres se deslocavam apenas por motivo de trabalho. Essa disparidade é 

consequência do trabalho reprodutivo atrelado ao papel social da mulher, um exemplo 

é o deslocamento por motivo de compras, que representam 5,9% para as mulheres e 

apenas 2,9% para os homens (Gráfico 4) (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2016).  

 

Gráfico 4 - Viagens por motivo de destino  
Fonte: autora, 2018, adaptado Prefeitura de São Paulo, 2016. 

 

Ao comparar o tipo de modal utilizado pelas mulheres e pelos homens, nota-se 

que o principal meio de locomoção para as mulheres é o transporte coletivo e a pé, 

totalizando em 40,5% e 34,1% respectivamente. Enquanto isso, apenas 0,2% das 

mulheres utilizam a bicicleta como meio de transporte, enquanto 1% dos homens 

utilizam esse modal (Gráfico 5 e Gráfico 6).  

 

Gráfico 5 e Gráfico 6 - Viagens por tipo de transporte segundo o gênero 
Fonte: autora, 2018, adaptado Prefeitura de São Paulo, 2016.   
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Nesse mesmo estudo, concluiu-se quanto menor a condição sócio econômica 

da mulher, mais frequente é a escolha do deslocamento a pé e do transporte coletivo, 

conforme o Gráfico 7. Portanto, as condições de mobilidade afetam principalmente as 

mulheres pobres e periféricas, que tem a sua acessibilidade aos equipamentos 

públicos restrita, limitando seu direito à saúde, educação e lazer (CERQUEIRA 2017). 

 

Gráfico 7 - Viagens por modo de transporte e faixas de renda familiar, segundo sexo feminino. 
Fonte: autora, 2018, adaptado Prefeitura de São Paulo, 2016. 

 

Ao analisar esses dados, é possível notar o padrão distinto de deslocamento 

entre homens e mulheres, sendo necessária considerar essa diferença principalmente 

no planejamento das infraestruturas do transporte coletivo e pedonal. Além disso, 

deve-se comparar o elevado número de mulheres que realizam os percursos a pé e a 

baixa adesão das mulheres à bicicleta como meio de transporte.  

De acordo com Letícia L. Lemos, et al., (2017), entre os anos de 2010 e 2015, 

ocorreu um aumento mulheres pedalando em São Paulo. Tal acréscimo foi 

consequência de políticas municipais de incentivo ao modal, através da 

implementação de infraestrutura cicloviária. Contudo, essas melhorias foram 

realizadas nas regiões centrais, privilegiando principalmente as mulheres das classes 

mais altas. Conforme a pesquisa “Perfil do Ciclista”, realizada em 2015, enquanto o 

número de mulheres pedalando na Av. Paulista era de 15%, nas regiões menos 

centrais esse valor é de 2%. Esses valores comprovam a importância da infraestrutura 

para o acréscimo do uso desse modal, principalmente para as mulheres. Entretanto, 

segundo as autoras, existem outros motivos que influenciam a baixa adesão das 
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mulheres à bicicleta, como a possibilidade das mulheres não saberem andar de 

bicicleta, relacionada a dicotomia pública/privado e por ser considerada uma atividade 

masculina; segurança, necessidade de usar uma vestimenta adequada e situações 

restritivas da renda familiar. Além disso, deve-se considerar o trabalho reprodutivo das 

mulheres, principalmente relacionado a maternidade. Nesse quesito, através de um 

sistema de trânsito que privilegia o automóvel torna-se perigoso o uso desse modal 

também para as crianças e adolescentes, restringindo também a mobilidade desses 

grupos (LEMOS, et al., 2017).  

Na escala do planejamento de bairro além da melhoria da malha cicloviária, é 

necessário propostas para a melhoria do deslocamento pedonal. através da redução 

da velocidade máxima das vias, melhoria das calçadas através da desobstrução do 

caminho e tornando-as acessíveis aos carrinhos e cadeira de rodas (Figura 10) (LEVI, 

2005; KUNIEDA E GAUTHIER, 2007; PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2016). 

 

Figura 10 - Largura dos passeios. 
Fonte: autora, 2017, adaptado Urban Development and Planning, Viena, 2013. 

 

Tais fatores, fazem com que para as mulheres e os homens possuam 

necessidades distintas em relação à mobilidade. Para contrapor isso existem algumas 

ações mitigadoras como a implantação do valor da tarifa por tempo, políticas contra 

assédio no transporte público (Figura 11), possibilidade de desembarque noturno em 

locais seguros (Figura 12 e Figura 13), não redução da frota do transporte coletivo em 

horários não considerados de picos, a necessidade de políticas públicas voltadas a 

ciclomobilidade, incluem-se implantação de infraestrutura, redução das velocidade 

das vias, ações de conscientização dos motoristas automatizados, entre outras 

(LEMOS, et al., 2017 LEVI, 2005; KUNIEDA, GAUTHIER, 2007; PREFEITURA DE 

SÃO PAULO, 2016) 
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Figura 11 - Campanha contra assédio sexual em Porto Alegre 
Fonte: Prefeitura de Porto Alegre, 2017. Acesso em 02 de abril 

 

 

Figura 12 e Figura 13 - Parada Segura  
Fonte: Prefeitura de Porto Alegre, 2018; Prefeitura de Caruaru, 2018. 

 

Dessa forma, considerar a perspectiva das mulheres ao planejar na escala dos 

bairros torna-se crucial, pois elas são as que mais utilizam essa infraestrutura local e 

conhecem as reais necessidades dos espaços públicos dessas regiões (MARTÍNEZ; 

SANTIBÁÑEZ, 2015).  
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2.7 SEGURANÇA URBANA 

 

Debater segurança urbana no planejamento é um desafio, pois o medo não é 

algo físico, mas faz parte de uma construção subjetiva, reflexos das estruturas sociais 

e culturais. A (in)segurança das mulheres nos espaços públicos é um fator limitante 

do seu direito à cidade, pois o medo restringe sua liberdade e mobilidade na malha 

urbana, delimitando as suas atividades noturnas, recreação, acesso ao trabalho, 

jornada cotidiana e no uso dos espaços urbanos, os quais estão correlacionados com 

a apropriação da cidade pelas mulheres. Tal fato se deve à dicotomia existente entre 

público e privado, a qual sociabiliza as mulheres a temer os espaços públicos, a noite 

e os estranhos, reafirmando que esse espaço onde constrói-se a cidadania não lhes 

pertencem. Essa limitação do uso do espaço público devido ao medo é naturalizada, 

inclusive pelas próprias mulheres, e seus motivos são invisibilizados (COL LECTIU 

PUNT 6, 2017; ESCALANTE, 2014; RAINERO, 2009).  

Contudo, para a segurança das mulheres é crucial a transposição a dicotomia 

público/privado, onde através da liberdade individual constrói-se a percepção de que 

o público não deve intervir no âmbito privado. Tal construção precisa ser refeita, pois 

a mulher não sofre violência apenas no espaço público, mas também no ambiente 

doméstico, as quais são realizadas principalmente por pessoas conhecidas. Essas 

agressões são classificadas frequentemente como crimes passionais e possuem uma 

alta aceitabilidade social por se desenvolverem do ambiente privado, resultando, 

quase sempre, na culpabilização da vítima. No contexto brasileiro, tal fato é 

comprovado pelos dados do Mapa da Violência de 2015, onde 27,1% dos 

assassinatos de mulheres acontecem nos domicílios das vítimas, sendo 50,3% 

desses crimes cometidos por familiares das vítimas (COL LECTIU PUNT 6, 2017; 

FALÚ 2009; MARQUES, 2017; RAINERO, 2009). 

Além disso, é importante ressaltar a interseccionalidade da violência sofrida 

pelas mulheres, pois essas estão relacionadas com outras estruturas sociais 

existentes. A opressão de gênero relaciona-se com fatores como status social, origem 

étnica, cor da pele e orientação sexual. De acordo com o Mapa da Violência de 2015, 

durante o período entre 2003 e 2015 os homicídios das mulheres brancas caíram para 

9,8%, enquanto os de mulheres negras aumentou 54.2%. No Brasil, também está 

ocorrendo um aumento da violência contra mulheres bissexuais, lésbicas, travestis e 

transsexuais. Entre 2008 e 2014 foram registradas 600 mortes de travestis e 
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transsexuais, sendo o Brasil classificado como o país que mais mata travestis e 

transsexuais no mundo (MARQUES, 2017).  

Historicamente, as políticas de segurança, implementada pelos governos, se 

baseiam na prevenção e controle da criminalidade, através do aumento do 

policiamento e restrição do acesso aos espaços públicos, os quais proporcionaram a 

criação de espaços considerados assépticos. Para Ana Falú (2009), foi instaurado o 

que Susana Rotker definiu como cidadania do medo, onde através do incentivo à 

percepção de criminalidade proporcionou-se a criação de cidades mais segregadas e 

repleta de privações, sendo um exemplo o surgimento de condomínios com segurança 

privada. Porém, essas políticas públicas possuem como principal limitação a 

categorização de violência através da definição pela legislação vigente, a qual não 

considera crime grande parte da violência às quais as mulheres estão submetidas 

(COL LECTIU PUNT 6, 2017).   

No cenário brasileiro, políticas públicas para combater a violência de gênero 

foram implantadas e tiveram como precursor a aprovação da Lei Maria da Penha (Lei 

11.340 de 07 de agosto de 2006). A partir disso, iniciativas governamentais para 

combater e atender mulheres em situação de violência, como a criação de delegacias 

especializadas, centro de atendimentos, hospitais, entre outros. Porém, fatores como 

falta de infraestrutura, distância e a existência de poucos equipamentos 

especializados no atendimento à mulher resultaram na ineficiência dessas políticas 

públicas, fator que será agravado, visto que o Pacto Nacional de Enfrentamento à 

Violência, lançado em 2007, teve seu orçamento reduzido desde então (MARQUES, 

2017). 

Segundo Inés Madriaga (2004), a segurança e qualidade dos espaços públicos 

afetam diretamente as mulheres, crianças e população idosa, pois é essa parcela da 

população que utilizam esses locais para a realização de deslocamentos a pé, 

atividades de ócio e exercício físico. É nesse espaço, na escala do bairro, onde se 

desenvolve uma rede de vizinhança e amizade, que funciona como suporte emocional 

e prático. Porém, devido à transformação da dinâmica dos territórios urbanos através 

da monofuncionalidade dos bairros, essas relações de vizinhança estão se tornando 

mais difíceis de serem estabelecidas (FALÚ, 2009).  

Outro fator que corroborou para a produção da sensação de insegurança nas 

vias foi a implementação do urbanismo baseado no veículo automotivo, o qual 

proporcionou uma dependência desse modal para a realização dos menores 
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deslocamentos, como ir a padaria, alterando as  características das ruas dos bairros. 

Essas vias tornaram-se barulhentas, perigosas, com passeios monótonos e grandes 

distância das residências aos pontos de ônibus. Segundo pesquisa realizada por 

Liliana Rainero (2009) em cinco cidades da América do Sul, são nas ruas do bairro os 

locais onde os cidadãos mais se sentem inseguros. Esse local que anteriormente era 

responsável pela interação social espontânea dos moradores, converteu-se em um 

local desprovido de sociabilidade e vigilância informal, aumentando a sensação de 

insegurança  dos transeuntes. 

A partir disso, para a criação de uma cidade mais segura a Prefeitura de 

Montreal, Canadá, propôs 6 princípios de ordenação urbana: 

1. Saber onde está e onde vai, utilizando uma sinalização estratégica, 

uniforme e visível; 

2. Ver e ser visto, através da iluminação, criação de um amplo campo de visão 

com máximo de permeabilidade visual mediante o uso de materiais 

transparentes e instalação de espelhos nas esquinas sem visibilidade; evitar 

a existência de passarelas e túneis, 

3. Ouvir e ser ouvido, incentivando o constante fluxo de pessoas e uso do 

espaço, visando reduzir o risco de agressão.  

4. Poder escapar e obter socorro,  através da vigilância formal e acesso à 

ajuda.  

5. Viver em um entorno acolhedor e limpo, proporcionando espaços que 

favoreçam a sua apropriação pelos moradores 

6. Participação da comunidade, por intermédio da realização de marchas 

exploratórias, mobilização da população e entidades locais, públicas e 

privadas (MADRIAGA, 2004). 

Além desses tópicos utilizados pela prefeitura de Montreal, existem outros 

fatores importantes para segurança urbana como a implantação de fachadas ativas e 

criação de espaços plurifuncionais, através da produção do que Jane Jacobs (2000) 

denominou “olhos para a rua”, onde:  

O requisito básico da vigilância é um número substancial de estabelecimentos 
e outros locais públicos dispostos ao longo das calçadas do distrito; deve 
haver entre eles sobretudo estabelecimentos e espaços públicos que sejam 
utilizados de noite. Lojas, bares e restaurantes, os exemplos principais, atuam 
de forma bem variada e complexa para aumentar a segurança nas calçadas 
(p. 34).  
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Considerar a perspectiva de gênero na segurança urbana é ir além dos atuais 

investimentos governamentais, a qual é baseada no combate ao crime, investimentos 

em policiamento, estratégias restritivas e controle de acessos. Deve-se parar de 

ignorar a existência da violência de gênero, a qual produz percepções de segurança 

diferentes para homens e mulheres, mas também conforme a idade, etnia e origem 

(MUXÌ, et. al., 2011).     

 

2.8 EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS 

 

Segundo Marta Rivas e Begona Riaño (2012), os equipamentos são serviços 

públicos capazes de reduzir as desigualdades sociais, com potencial de influência 

além da sua função estabelecida, pois são espaços de integração social, onde se 

desenvolvem redes e fortalecimento da comunidade.    

A definição do que são equipamentos públicos, a sua acessibilidade e 

disposição no território urbano são consequências do urbanismo hegemônico e da 

sociedade patriarcal. A partir da inserção da mulher no mercado de trabalho, a 

implantação de equipamentos públicos que suprissem as necessidades sociais 

relacionadas principalmente ao trabalho reprodutivo, tornou-se essencial para o 

acesso das mulheres ao mercado de trabalho, seu bem-estar e autonomia.  

Contudo, a condição econômica é um fator essencial para a emancipação das 

mulheres, através do acesso aos serviços que complementam o trabalho reprodutivo 

realizado pelas mesmas, pois aquelas que não possuem condição econômica para 

pagar pelo serviço privado estão submetidas a disponibilidade do serviço público, e a 

sua ausência afeta diretamente na sua independência financeira, visto que é crucial 

para possibilitar às mulheres a conseguirem um emprego remunerado.  

Além disso, o uso dos equipamentos públicos não é igual para homens e 

mulheres. Tal fato é consequência da responsabilidade social, atrelada ao trabalho 

reprodutivo, que restringe o acesso das mulheres aos outros equipamentos, devido à 

falta de tempo, recursos econômicos e menor acesso ao transporte público; 

cerceando, assim, o seu direito ao ócio, lazer, cultura e prática de esportes 

(MADRIAGA, 2004). 

Em relação ao espaço urbano, a negação da sexualidade dos espaços através 

do discurso da universalidade omite a presença da mulher como sujeito e protagonista 
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da história. A negação desse espaço de destaque feminino na narrativa histórica é 

utilizada estrategicamente para a construção da subordinação cultural e social da 

mulher na produção do espaço público, visto que a cidade, segundo Raquel Rolnik 

(2009), “é também um registro, uma escrita, materialização de sua própria história”. 

Um exemplo disso é ausência de monumentos, vias, praças, que resgatem a 

historicidade feminina (ANTUNES, 2015; PERROT, 2005). 

Segundo Marina M. Marcondes (2017), o sequestro de memória é também um 

tipo de violência que a mulher está submetida nos espaços públicos, a simbólica, a 

qual é utilizada para manutenção da violência física, pois o não reconhecimento 

tornam as mulheres psicologicamente mais vulneráveis e mais propensas a sofrerem 

violência física. 

As praças públicas são importantes espaços de comunicação e de encontro, 

possuindo um público variado e deve atender a diversas atividades de lazer. Para a 

projetar esses espaços primeiramente é necessário analisar quais os públicos-alvos 

e as suas demandas, considerar elementos como acessibilidade universal, espaços 

de encontro, visibilidade e transparência, assentos, espaços para cuidar das crianças, 

caminhos bem marcados, conforto, bebedouros, iluminação, evitar a produção de 

espaços que possam causar sensação de insegurança e ansiedade, ausência de 

barreiras físicas e visuais que possam causar sensação de insegurança. No caso dos 

espaços voltados às crianças, deve conter equipamentos que incentivem o seu uso 

pelas crianças do gênero feminino, através de espaços que estimulem uma variedade 

de atividades que encorajem a comunicação, o movimento e habilidades motoras, 

proporcionando uma brincadeira além da prática da prática esportiva. Em 

contrapartida, em espaços abertos voltados à população idosa, deve ser sombreados 

e conter área de descanso com visuais para onde se desenvolvem outras atividades 

(VIENA, 2013).  

Outro fator a ser considerado é a localização dos equipamentos na malha 

urbana, pois através da monofuncionalidade dos bairros compromete-se 

acessibilidade desses serviços, os quais podem ser solucionados com pequenos 

equipamentos espalhados ao invés de soluções centralizadas. Tal fato possibilita a 

autonomia dos grupos dependentes, reduzindo, assim, as responsabilidades dos seus 

cuidadores, destaca-se as mulheres (RIVAS; RIAÑO, 2012). 

 No contexto brasileiro, conforme a constituição de 1988, a definição dos 

parâmetros de distâncias e dimensionamentos dos equipamentos públicos ficam 
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sobre responsabilidade de cada município estabelecer, através do Plano Diretor, 

situação que não se concretiza na maioria das cidades. Tal fator, somado a ausência 

de legislações na esfera estadual e federal que estabeleçam reserva e 

dimensionamento de lotes, raios de abrangência e tipologias construtivas torna 

questionável a efetividade da implantação desses serviços (DREUX, 2004 apud 

NEVES, 2014).  

 Tendo em vista essa ausência especificidade na legislação, a Caixa Econômica 

Federal (2010), principal concessora de crédito imobiliário, implantou o Selo Casa 

Azul, com o objetivo de criar uma classificação socioambiental dos empreendimentos 

habitacionais, que define parâmetros mínimos de serviços disponíveis no entorno do 

empreendimento, conforme tabela abaixo (Tabela 1):  

Tabela 1 - Parâmetros de serviços no entorno do empreendimento 

Infraestrutura Distância máxima 

Comércio e serviços básicos (obrigatório mercado e farmácia) 1km 

Escola pública de ensino fundamental 1,5km 

Equipamento de saúde (posto de saúde ou hospital) 2,5km 

Equipamento de lazer acessível por rota de pedestres (locais 
de encontro, praças, quadras de esportes, 

parques, pistas de skate, playground; mínimo 2 equipamentos 
por cada 500 unidades habitacionais) 

2,5km 

Comércio e serviços básicos (mercado/feira livre (obrigatório), 
farmácia (obrigatório), padaria, lojas de conveniência, agência 
bancária, posto de correios, restaurantes e comércio em geral. 

1km 

Ponto de ônibus 1km 
Fonte: autora, 2018 adaptado Caixa Econômica Federal, 2010. 

 

Uma outra fonte de análise é o manual para habitações de interesse social 

produzido pela cidade de Bogotá, na Colômbia. Neste, são definidos valores de 

distância menores quando comparados com o Selo Casa Azul (2010), abrangendo a 

localização dos equipamentos educacionais, comerciais e recreacionais, conforme 

tabela abaixo (Tabela 2): 
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Tabela 2 - Acessibilidade dos equipamentos nos novos empreendimentos de 
habitação de interesse social em Bogotá, Colômbia  

Atividade Distância em metros lineares 

Escola infantil 400 

Escola primária 800 

Escola secundária 2000 

Centro social 1000 

Recreação para crianças 400 

Recreação para adolescentes 800 

Recreação para adultos 400 

Recreação regional 3500 

Comércio local 400 

Comércio regional 3500 

Fonte: SCHJETNAN, et al., apud REYES, LUNA, 2011. 

 

Em Curitiba, devido a alta taxa de urbanização, a demanda por equipamentos 

varia conforme as necessidades específicas de cada região, sendo sua implantação 

relacionada à disponibilidade de terrenos não ocupados na região. Segundo o Instituto 

de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC), o método segundo critérios 

pré-estabelecidos não é eficiente para áreas urbanas consolidadas. Para isso, reforça-

se a necessidade de métodos de participação popular para atender às demandas de 

diversos grupos e através do exercício de cidadania ocorrer o compartilhamento de 

responsabilidades e decisões, alterando atual a relação de clientelismo existente entre 

a administração pública e a população, onde o órgão público é interpretado como um 

prestador de serviços gratuitos (NEVES, 2014; RIVAS; RIAÑO, 2012). 

Considerando tais fatores, a melhoria da infraestrutura de serviços nos bairros 

podem ocorrer através do incentivo ao comércio vicinal, participação popular através 

do estudo das necessidades e desejos das mulheres e famílias em relação aos 

dependentes, proximidade entre transporte público e grandes equipamentos, 
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acessibilidade pedonal e através de meios de transporte alternativo, flexibilidade das 

edificações, com estrutura capaz de atender às diversas demandas da comunidade, 

entre outros.  

Portanto, o planejamento considerando a perspectiva de gênero se contrapõe 

ao modelo urbano fortemente influenciado pelas demandas do mercado e privilegia 

no planejamento atividades como cultura, esporte, lazer, relaxar, tarefas domésticas, 

e outras atividades que compõem a vida diária das pessoas, destacando-se a 

necessidade de distribuição e acessibilidade desses espaços na malha urbana. Além 

disso privilegia a diversidade de usos e funções, a escala humana, a qualificação do 

espaço, o respeito à identidade, a cultura e a natureza se contrapondo ao modelo 

capitalista e hegemônico de cidade. Inovar por meio das “insurgências urbanas” 

(MIRAFTAB, 2016) é um desafio que se propõe neste trabalho.  
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3 ESTUDO DE CASO  

 

3.1 GENDER MAINSTREAMING PLANNING – MARIAHILFER DISTRICT, VIENA, 

2002-2006.  

 

A cidade de Viena, localizada na porção noroeste da Áustria, teve o seu 

histórico de ocupação nas margens do rio Danúbio e possui grande parcela do seu 

território tombado historicamente. Atualmente, a cidade é dividida em 23 distritos, os 

quais são autossuficientes e independentes administrativamente, proporcionando 

uma participação popular mais efetiva.  Além disso, Viena é caracterizada pela sua 

alta densidade populacional, o qual somado ao aumento da taxa de crescimento 

populacional, justifica os elevados investimentos governamentais no setor 

habitacional. Tal fato se reflete no número de população residente em domicílios 

subsidiados, totalizando 60%, e por possuir 80% das novas construções residenciais 

financiadas pelo governo. Outro setor alvo de investimento público é o transporte 

público coletivo, o qual é o principal modal utilizado pela população, sendo 

caracterizado pelo seu alto custo e eficiência. 

Em Viena, a discussão sobre a questão de gênero no planejamento urbano 

ocorre desde o início da década de 90, sendo seu marco inicial a exposição realizada 

em 1991, onde foi questionado o real direito das mulheres ao espaço público, através 

da análise da rotina das mulheres. A partir disso, políticas públicas que consideravam 

a perspectiva de gênero foram implantadas na cidade, sendo exemplo a criação de 

um órgão público que visava garantir a inclusão de gênero no planejamento urbano, 

o qual, desde 2001, realizou mais de 60 projetos pilotos na escala distrital. Além do 

planejamento urbano, a perspectiva de gênero é considerada nas habitações, projetos 

de praças e parques, segurança em locais públicos, edifícios públicos, mobilidade, 

nos quais buscava-se o equilíbrio de interesses, que inclui gênero, idade e origens 

culturais, proporcionando assim, uma “cidade compartilhada de modo justo”4 

(IRSCHIK, 2008, tradução nossa).  

                                            

4 O termo “Cidade compartilhada de modo justo” será utilizado para a tradução do termo Fair 
Shared Cities 
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A implantação dessas medidas foi realizada principalmente na escala dos 

distritos, visto que a sua principal instância de atuação era a mobilidade na escala 

pedonal, produzindo uma “Cidade de pequenas distâncias”. Tal fato, buscou a criação 

de uma rede de serviços em cada bairro, através da criação do uso misto nas 

edificações e descentralização das atividades, pois ao generalizar usuário da cidade, 

ignora-se que a mesma é composta por crianças, idosos e pessoas com mobilidade 

reduzida, as quais são diretamente afetadas pela ausência das estruturas essenciais 

nos bairros. Dessa forma, ao produzir uma cidade que considera apenas o indivíduo 

e o seu trajeto ao trabalho, é ignorado as outras atividades desenvolvidas nas cidades, 

que incluem obrigações familiares, lazer, entre outros. 

O distrito de Mariahilfer foi escolhido, em 2002, como um projeto piloto, no qual 

deveria considerar a perspectiva de gênero em todas as decisões relacionadas ao 

espaço público. Tal fato foi uma consequência da gestão do distrito, o qual era o único 

a possuir uma Comissão da Mulher na sua administração e por possuir políticas 

públicas que priorizavam os espaços públicos e as necessidades dos pedestres. 

Localizado na porção leste da cidade de Viena, o distrito de Mariahilfer possui 28.000 

habitantes e ocupa uma área de 1,5km², sendo caracterizado pela sua elevada 

densidade construtiva, possuindo apenas 3% do seu território destinado a parques e 

áreas verdes. Além disso, é um bairro majoritariamente residencial e devido à sua 

proximidade com o centro, possui importantes eixos comerciais e uma infraestrutura 

para transporte coletivo e individual, caracterizando-se atrativo para o mercado 

imobiliário. Contudo, uma das principais problemáticas do distrito eram relacionados 

à mobilidade pedonal, principalmente a acessibilidade do bairro, devido a sua 

topografia acidentada, a qual varia 31m.  

Para a realização desse planejamento, foram consideradas 7 diretrizes que 

compõem o “Gender Mainstreaming” de Viena, as quais foram aplicadas segundo a 

demanda do bairro analisado. Essas diretrizes incluem a descentralização dos 

equipamentos urbanos, qualidade dos espaços públicos, cidade segura, cidade sem-

barreiras, planejamento e construção das habitações segundo as demandas 

cotidianas. 

Inicialmente foi realizada uma análise das condições dos pedestres nos 27km 

de vias que compõem a malha do distrito de Mariahilfer, a partir da escala 1:500. 

Conforme a figura abaixo (Figura 14), foi utilizado o georreferenciamento, onde foram 

identificados espacialmente a frequência de uso, largura das vias, cruzamentos, zonas 
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exclusivamente pedonais, estacionamentos das vias, número de acidentes 

envolvendo pedestres e levantamento de origem e destino dos trajetos, o qual foi 

utilizado para mapear os equipamentos que compunham o percurso diário da 

população.  Tal análise possibilitou a criação de uma uma hierarquia das rotas 

utilizadas pelos pedestres, que somada à severidade dos problemas, proporcionou a 

priorização das intervenções, conforme a disponibilidade dos recursos. 

 

Figura 14 - Mapa de qualidade e deficiências da área de análise 
Fonte: Manual for Gender Mainstreaming in Urban Planning and Urban Development, Viena, 2013. 

 

Posteriormente, foi realizada uma análise funcional e social da porção territorial, 

visando compreender as diferentes necessidades dos grupos que compõem o espaço 

urbano. A partir disso, foram realizadas melhorias segundo 7 diretrizes, que incluem 

a descentralização dos equipamentos urbanos, qualidade dos espaços públicos, 

cidade segura, cidade sem-barreiras, planejamento e construção das habitações 

segundo as demandas cotidianas. 

Em relação à mobilidade dos pedestres, que incluíram a melhoria de 

cruzamentos (Figura 15) e o alargamento das calçadas nos passeios utilizados por 

idosos. O padrão estabelecido foi de 2m, criando uma “cidade sem barreiras” (VIENA, 

2013, tradução nossa), que visou privilegiar a população com mobilidade reduzida e 

facilitar as atividades diárias das pessoas, proporcionando o desenvolvimento das 
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atividades cotidianas seguras (Figura 15 e Figura 16). Além disso, o projeto incluiu o 

replanejamento de praças, adição de bancos, melhoria na acessibilidade, através da 

instalação de rampas e elevadores públicos. 

 

Figura 15 e Figura 16 - Mobilidade segura em Viena.  
Fonte: Elisabeth Irschik, 2008 

 

Outra preocupação no projeto foi a melhoria da segurança e sensação de 

segurança nos espaços públicos. Tal fato é um importante fator no planejamento 

urbano nos quais consideram a perspectiva de gênero, pois o conceito de “Cidade 

Segura” busca minimizar a sensação de insegura nos espaços públicos por meio do 

conceito de “ver e ser visto”. Para isso, foram implantadas melhorias na iluminação 

pública e instalação de espelhos em passagens com pouca visibilidade (Figura 17 e 

Figura 18) (VIENA, 2013).  

 

Figura 17 e Figura 18 - Visibilidade e Iluminação em Viena  
Fonte: Manual for Gender Mainstreaming in Urban Planning and Urban Development, Viena, 2013. 
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Contudo, o projeto teve algumas limitações, como a priorização do tráfego 

motorizado em relação ao pedonal, tornando difícil a implantação de melhorias nas 

ruas primárias, a falta de equipe técnica para a fiscalização do recuo frontal dos 

edifícios, os quais deveriam possibilitar um passeio de no mínimo 2m e a conseguinte 

aplicação de multas corretivas. Outra dificuldade encontrada foi a compreensão de 

sócio-espaciais no planejamento, como as “zonas de medo”, pela equipe técnica, pois 

são construções subjetivas. Esse projeto serviu como base para os outros distritos 

também aplicarem a perspectiva de gênero no seu planejamento, despertando assim, 

a conscientização dos planejadores e políticos das outras regiões (ROBERTS; 

MADRIAGA, 2016). 

 

3.2 AUDITORÍA DE SEGURIDAD URBANA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN 

LA VIVIENDA Y EL ENTORNO. CALI, COLÔMBIA, 2015-2016. 

 

Como segundo estudo de caso, foi escolhido a auditoria realizada em Cali, na 

Colômbia, pelo Col lectiu Punt 6, o qual encontra-se na cidade de Barcelona e possui 

integrantes exclusivamente do gênero feminino, sendo a sua principal característica a 

interdisciplinaridade entre arquitetura e sociologia.  

Esse projeto foi uma parceria entre governos de Barcelona e Cali, e serviu como 

instrumento para o desenvolvimento de um Plano de Gestão, através do diagnóstico 

e propostas de ações necessárias para a melhoria da segurança no espaço urbano 

através da perspectiva de gênero, sendo o principal enfoque o setor habitacional e o 

espaço no seu entorno. A escolha desse projeto se deve ao fato de estar localizado 

na América Latina, pois compreende-se a necessidade de utilizar como referência um 

estudo de caso implantado em um país com aspectos socioeconômicos e históricos 

similares ao Brasil. 

A Colômbia é caracterizada pela desigualdade social e pelo difícil acesso à 

infraestruturas básicas, como habitação. Buscando reduzir essa diferença, o governo 

colombiano criou programas de Habitação de Interesse social e Habitação de 

Interesse Prioritário, os quais são parcialmente ou totalmente subsidiados. Contudo, 

as políticas habitacionais implantadas são caracterizadas por não considerarem o 

local de implantação do projeto, por não contemplarem a realidade e as diferenças 

socioeconômica das famílias beneficiadas, produzindo um modelo habitacional 

homogêneo para ser reproduzido em grande escala. A cidade de Cali, está localizada 
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no sudoeste da Colômbia e é caracterizada por ser a terceira cidade mais populosa 

do país. 

A auditoria realizada pelo Col lectiu Punt 6 foi uma consequência de um 

trabalho em conjunto de diversos atores, que incluem equipe técnica, organizações 

de mulheres, organizações civis, entre outras, e se desenvolveu através da aplicação 

de métodos participativos e feministas para a realização do diagnóstico da 

interferência da segurança e seus efeitos no cotidiano da população. Para isso, foram 

utilizados como metodologia a análise de dados quantitativos existentes, segundo a 

perspectiva de gênero, e os processos participativos, como grupos de discussão, 

entrevistas com atores sociais, oficinas sobre vida cotidiana e segurança urbana, 

caminhadas exploratórias e de reconhecimento do entorno, mapas participativos, 

mapas corporais e oficinas sobre feminismo e urbanismo. 

Além disso, a auditoria possui 6 diretrizes projetuais, as quais são 

caracterizadas pelas melhorias na vizinhança, que incluem a sinalização, a 

visibilidade, a vitalidade, a vigilância, a presença de equipamentos e o uso comunitário 

do espaço público. Dessa forma, o diagnóstico somado a diretriz gera propostas de 

intervenção, que são aplicadas segundo uma esfera de atuação, a qual pode ser a 

unidade habitacional, o edifício ou o entorno.  

 

 3.2.1 Diretriz 1 – sinalização do entorno 

 

A sinalização é um importante fator para a sensação de segurança, pois faz 

com que o transeunte se localize espacialmente, proporcionando a sua orientação no 

espaço urbano. Na auditoria foram identificados a ausência dessa sinalização nos 

conjuntos habitacionais e nos pontos e estações de transporte público. Dessa forma, 

foi proposto a instalação de mapas do entorno imediato, o qual continha informações 

como acessos, serviços próximos, conforme as figuras abaixo (Figura 19 e Figura 20): 
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Figura 19 - Sinalização do entorno na escala da cidade 
Fonte: Col lectiu punt 6, 2017. 

 

 

Figura 20 - Sinalização do entorno nos conjuntos habitacionais. 
Fonte: Col lectiu punt 6, 2017. 

  



 
 
 

59 
 

 

3.2.2 Diretriz 2 – entorno visível 

 

O entorno visível é a capacidade de ver e ser vista no espaço público, onde 

incluem-se tanto os aspectos físicos quanto os aspectos simbólicos de inclusão. Tal 

fato é possível de ser alcançado através da eliminação de vegetação e equipamentos 

que obstruam a visão, pontos de ônibus com acabamento transparentes, iluminação 

contínua e desobstruída, continuidade de percursos e conexão visual, eliminação de 

espaços com cantos, abandonados e sem visibilidade. Outro fator seria a visibilidade 

simbólica, na qual é importante a representatividade feminina na composição histórica 

do local, através de monumentos e nomeação de espaços e equipamentos público 

em homenagem às mulheres; a coleta de dados quantitativos e qualitativos para 

compreender a realidade das mulheres, campanhas informativas sobre o machismo, 

corresponsabilidade parental, e controle de campanhas publicitárias, evitando assim 

a reprodução da objetificação da mulher e de conteúdos sexistas. 

Em Cali, foram identificadas zonas sem visibilidade nos conjuntos 

habitacionais, entre os edifícios e nas entradas dos apartamentos. Dessa forma, foi 

proposto a inserção de iluminação e implantação de espelhos nessas zonas. Além 

disso, foi sugerido que os projetos dos edifícios habitacionais incluíssem janelas 

voltadas para esses espaços de passagem (Figura 21).  

 
Figura 21 - Visibilidade nos conjuntos habitacionais. 

Fonte: Col lectiu punt 6, 2017. 
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Outra situação encontrada em vários locais da cidade, era a sensação de 

insegurança e falta de visibilidade proporcionada por passagens subterrâneas e 

elevadas, as quais possuem como principal problema a iluminação deficiente e 

vegetação densa. Nessa situação foi indicada a sua substituição de passeio ao nível 

do pedestre, quando possível. Em situações onde não possam ser substituídos, deve 

ser melhorada a acessibilidade, através de rampas e elevadores com fechamento 

transparente, poda regular da vegetação e incentivar de atividades comerciais, como 

instalação de quiosques, visando fomentar o fluxo de pessoas na região (Figura 22). 

 

Figura 22 - Visibilidade nas passagens subterrâneas. 
Fonte: Col lectiu punt 6, 2017.  

 

3.2.3 Diretriz 3 – entorno vital 

 

Essa diretriz considera a importância da presença de pessoas nas ruas, através 

do desenvolvimento de atividades em todas as horas do dia. Para isso, foi indicado o 

uso misto no nível térreo, incentivo ao comércio vicinal, aumento da densidade 

habitacional, realização de atividades temporárias que criem novas dinâmicas com a 

rua e o entorno, proporcionar uma leitura das esquinas e ruas como espaços de 

encontro entre pessoas, a priorização dos espaços públicos em relação ao veículo 

motorizado, através da criação de ruas com prioridade pedonal e não priorização dos 

estacionamentos (Figura 23). 
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Figura 23 -  Entorno Vital. 
Fonte: Col lectiu punt 6, 2017 

 

Em Cali foram encontradas situações como a existência de horários de 

esvaziamento das ruas, onde acontecem os casos de assalto e o aumento da 

sensação de insegurança na rua. Tal situação é agravada nos pontos de ônibus e nos 

bairros monofuncionais, podendo ser corrigido através do incentivo de usos 

comerciais no nível térreo, principalmente o comércio vicinal e serviços, e a realocação 

dos pontos de ônibus dentro da malha das ações cotidianas. Além disso, visto que o 

pedestre não era priorizado em relação ao veículo motorizado, foi proposto a 

ampliação do passeio, a acessibilidade universal, através da implantação de rampas, 

piso tátil e retirada de obstáculos; o aumento do tempo dos semáforos para pedestres 

e a redução da velocidade permitida no entorno dos equipamentos de saúde e 

educacional (Figura 24). 
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Figura 24 - Ruas locais com prioridade pedonal. 
Fonte: Col lectiu punt 6, 2017. 

 

3.2.4 Diretriz 4 – entorno vigiado 

 

O entorno vigiado busca a democratização dos usos e atividades nos espaços 

públicos através da criação de uma sensação de e da vigilância informal, a qual é 

realizada de maneira solidária e não autoritária. Tal fato pode ser proporcionado 

através da criação de um vínculo entre os espaços públicos e privados, através do 

incentivo às janelas voltadas para as ruas (olhos da rua), eliminação muros com 

grandes extensões voltados para a rua (Figura 25).  

 

 

Figura 25 - Vigilância informal através dos “olhos para a rua”. 
Fonte: Col lectiu punt 6, 2017. 
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Outra solução proposta foi o incentivo da diversidade de usos e pessoas que 

frequentam esses espaços, através da criação de espaços públicos com possibilidade 

de agrupar diversos usos e variação de condição socioeconômica, gênero, idade e 

origem da população residente nos edifícios (Figura 26). 

 

Figura 26 - Comércio local, equipamentos e usos comunitários localizados no térreo. 
Fonte: Col lectiu punt 6, 2017. 

 

3.2.5 Diretriz 5 – entorno equipado 

 

O entorno equipado considera a importância da proximidade de equipamentos 

e infraestrutura utilizados no cotidianamente pelas pessoas, através da inserção de 

estruturas que proporcionem autonomia relacionadas às tarefas reprodutivas, 

banheiros públicos acessíveis em espaços de convivência, conexão das linhas de 

transporte público com as atividades cotidianas, espaços públicos com vegetação e 

mobiliário, entre outros. Além disso, sugere o uso de mecanismo que evitem a 

expulsão da população dos bairros devido à especulação imobiliária, gentrificação, 

violência de gênero, falta de acessibilidade das residências, entre outros. Essas 

situações podem ser corrigidas através de ações voltadas às mulheres vítimas de 

violência, como a implantação de casas de acolhimento, cotas obrigatórias nos 

conjuntos habitacionais e a criação de políticas públicas que permitam o acesso à 

moradia para as mulheres em situação de risco (Figura 27). 
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Figura 27 - Equipamentos que facilitem autonomia dos encarregados pelo trabalho reprodutivo. 
Fonte: Col lectiu punt 6, 2017.  

 

3.2.6 Diretriz 6 – entorno comunitário 

 

O incentivo do sentimento de comunidade é crucial para fomentar o sentimento 

de pertencimento, através da criação de laços, convivência e solidariedade. Tal fato 

proporciona a criação de uma rede social, que poderá servir de suporte para mulheres 

em situações de violência, para o reconhecimento da importância das figuras 

femininas como importantes atores na gestão das comunidades. As possíveis ações 

incluem a apropriação comunitária dos espaços (Figura 28), o incentivo à participação 

popular nas tomadas de decisão, a criação de uma memória coletiva da comunidade, 

a consultoria dos moradores no planejamento dos novos conjuntos habitacionais, a 

participação ativa da população das transformações urbanas e a criação de espaços 

que incentivem as mulheres a compor os espaços políticos na comunidade. Através 

da identificação dos locais informais de encontro, foi proposto a inserção de 

equipamentos como bancos e iluminação, a criação de espaços que proporcione um 

conhecimento entre as pessoas residentes nos bairros, o incentivo de atividades para 

a comunidade em regiões que possuam usos estereotipados, principalmente ligados 

à violência e tráfico. 
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Figura 28 - Apropriação comunitária do espaço público. 
Fonte: Col lectiu punt 6, 2017. 

 

Considerando que a percepção da segurança é fruto de uma construção dos 

aspectos sociais, físicos e funcionais, o coletivo catalão propôs um diagnóstico urbano 

através do uso de ferramentas e métodos participativos feministas. Tal estudo serve 

para identificar ações necessárias, corretivas e preventivas, as quais servirão como 

base para a elaboração de um plano de gestão municipal.  

 

3.3 SÍNTESE DOS ESTUDOS DE CASO 

 

Ao comparar os estudos de caso selecionados, nota-se que ambos possuem 

diretrizes similares, porém metodologias distintas. Enquanto as propostas do 

município de Viena baseiam-se apenas em instrumentos técnicos, o Col lectiu punt 6 

(Colômbia) além destas ferramentas, utiliza práticas participativas com a comunidade 

organizada ou não da região. Essa consulta serve para a construção de um 

diagnóstico participativo, o qual possui princípios definidos previamente, mas a 

aplicabilidade destes podem variar conforme a demanda e necessidades do local. 

Outro fator é a concretização dos projetos, enquanto os conceitos de equidade de 

gênero estão consolidada nas estruturas governamentais de Viena, o de Cali é um 

método investigativo, que servirá como base para as ações posteriores do município.  
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É evidente a relevância de implementar os conceitos de planejamento urbano 

com perspectiva de gênero nas estruturas governamentais, mas também a 

importância dos métodos participativos, os quais através da delimitação prévia de 

diretrizes estruturantes, constrói-se um planejamento democrático, mas que também 

se contrapõe às opressões de gênero, produzindo uma cidade inclusiva e justa para 

todas e todos.    
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4 INTERPRETAÇÃO DA REALIDADE 

 

4.1 ÁREA DE INTERVENÇÃO  

 

4.1.1 Ocupação histórica  

 

Neste capítulo será apresentado um estudo do bairro Boqueirão, o qual foi 

desenvolvido inicialmente a partir da análise ocupação histórica do local e diagnóstico 

socioeconômico. Em seguida foi efetuada uma investigação físico territorial, onde 

foram investigadas questões espaciais e suas relações urbanas a partir dos setores 

estruturantes definidos anteriormente: habitação, mobilidade e acessibilidade, 

segurança urbana, equipamentos e espaços públicos. Essa análise faz-se necessária 

para compreensão da população residente, suas necessidades e demandas para 

então servir como base para a elaboração de propostas e diretrizes projetuais de um 

planejamento urbano com perspectiva de gênero.  

O território do Boqueirão inicialmente era caracterizado como uma área de 

banhado, de difícil acesso e isolada, seu processo de urbanização foi marcado por 

problemas de infraestrutura, acessibilidade e alagamentos. A sua ocupação começou 

em meados do século XIX, conforme registro de terras de 1856, e foi urbanizada a 

partir de 1930, com a implantação de 1200 unidades de lotes urbanos além dos 

demais lotes coloniais. Apesar do planejamento urbano não prever a expansão do 

município para essa região, a partir da década de 40 consolidou-se um núcleo leiteiro, 

o qual fomentou o povoamento dessa região (IPPUC, 2015). 

Tal fato se intensificou com os movimentos migratórios nacionais ocorrido na 

década de 1950, resultados da modernização agrícola e industrialização (SOUZA, 

2001). A população proveniente do interior do Paraná e demais regiões do Brasil, 

devido ao alto custo do preço do solo na área central de Curitiba, se instalou na porção 

sul de Curitiba, situação explicada no Plano Municipal de Curitiba de 1965 (p. 81 apud 

SOUZA, 2001, p. 112):  

[...] uma certa imigração, especialmente de nacionais [...]. Comparece então, 
com muito maior vigor o mecanismo do loteamento [...], sem controle do 
poder público. Tal fenômeno ocorreu especialmente no setor sul, mais plano 
de menor valor comercial, em virtude das freqüentes inundações da baixada 
[...]. Em decorrência desta atividade comercial indisciplinada, a ocupação do 
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solo deu-se parcialmente em terrenos de difícil drenagem e de serviços 
públicos onerosos. 

 

Essa ocupação auxiliou na implantação do discurso técnico negativo sobre a 

região, argumento utilizado para justificar a ausência de investimentos no local, 

expresso pela instalação dos eixos estruturais no sentido nordeste-sudoeste, região 

já dotada de infraestrutura. Devido a pressão popular, foi criada uma conexão entre 

Boqueirão e a região central partir de uma via coletora destinada ao transporte 

coletivo. Diferente dos eixos estruturais, as vias coletoras possuíam menor 

investimentos em infraestrutura e não tinham potencial de valorização do solo (Figura 

29).  

 

Figura 29 - Sistema viário proposto pelo Plano Diretor, 1966. 
Fonte: IPPUC, 1997. 
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Segundo o poder público, a ausência de investimentos no bairro boqueirão está 

relacionado à característica da população e da impossibilidade de valorização do solo 

devido às suas características naturais. Tal fato é comprovado ao analisar o 

depoimento de Jorge Wilheim, um dos idealizadores Plano Preliminar de Urbanismo 

(1965), que resultou posteriormente no Plano diretor de 1966: 

Ocupado, o Boqueirão seria destinado a uma população carente – porque o 
preço da terra seria sempre baixo e não haveria infra-estrutura, a não ser a 
um preço bastante alto [...]. Era isto, ou aquilo que propúnhamos: o 
desenvolvimento da cidade para Oeste e Sudoeste. Como, de fato, se fez” 
(IPPUC, 1989-92 apud SOUZA, 2001, p. 117). 

  

A urbanização de Curitiba, marcada por influências modernistas, estruturou-se 

em um movimento tecnocrata, onde o planejamento urbano foi utilizado como 

instrumento para o mercado de terras e proporcionou uma segregação socioespacial 

da população pobre, os quais tiveram as suas demandas invisibilizadas, sendo sua 

comprovação a história do bairro Boqueirão (SOUZA, 2001).  

Segundo Souza (2001), as fronteiras de Curitiba se expandiram e o Boqueirão, 

que anteriormente era excluído, hoje faz parte de um núcleo atrativo de investimentos, 

passando por um processo de “adequação à rede mundial globalizada”, alterando o 

perfil dos moradores desse bairro e expulsando a população carente para as novas 

periferias, os municípios vizinhos.  

A área de estudo encontra-se inserido na regional Boqueirão, a qual também é 

composta pelos bairros Xaxim, Alto Boqueirão e Hauer. Além disso, o faz divisa com 

o bairro Guabirotuba e o município de São José dos Pinhais, integrante da Região 

Metropolitana de Curitiba (RMC). Tal proximidade configura o Boqueirão como um 

local de acesso à cidade de Curitiba e estabelece um importante eixo de conexão 

entre o aeroporto da RMC e Curitiba.   
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Figura 30 - Localização do bairro Boqueirão. 
Fonte: autora, adaptado IPPUC, 2017. 

 

Conforme pode-se observar no mapa acima (Figura 30), o Boqueirão possui 

uma grande extensão territorial quando comparada aos demais bairros, sendo o 4º 

bairro com maior área, totalizando 14,74km², valor que corresponde a 3,39% do 

território do município.  

 

4.1.2 Diagnóstico socioeconômico 

 

O bairro Boqueirão comporta 4,2% da população de Curitiba, com 73.178 

habitantes (IBGE, 2010 apud IPPUC, 2015). Desse valor, a população feminina 

representa 52,01%, valor semelhante a média da cidade. A distribuição espacial 

segundo o recorte de gênero pode ser visualizada nos mapas abaixo (Figura 31):  
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Figura 31 - Distribuição espacial segundo gênero. 
Fonte: autora, adaptado IBGE, 2010 apud IPPUC, 2015. 
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A densidade habitacional do Boqueirão é de 49,63 habitantes/ha, valor acima 

da média da cidade, de 40,3 habitantes/ha (IBGE, 2010 apud IPPUC, 2015). No mapa 

abaixo pode-se observar uma concentração demográfica em locais específicos, 

indicando a existência de condomínios com uma alta taxa de população por domicílios 

(Figura 32):  

 

Figura 32 - Densidade populacional do Boqueirão 
Fonte: autora, 2018, adaptado IBGE, 2010 apud IPPUC, 2015. 

 

 Ao analisar a cor/raça da população integrante do bairro Boqueirão, tem-se que 

18,6% denomina-se negra (preta e parda), 1,03% amarela e 0,14% indígena e 80,3% 
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branca. Comparando com os dados de Curitiba, os valores da população não branca 

no boqueirão (19,7%) são menores do que a média do município (21,1%) (IBGE, 2010 

apud IPPUC, 2015). Os Gráficos 8 e 9 mostram essa comparação: 

 

Gráfico 8 e Gráfico 9 - População segundo cor/raça de Curitiba e do bairro Boqueirão 
Fonte: autora, adaptado IBGE, 2010 apud IPPUC, 2015. 

 

A idade média dos residentes é de 32 anos e 73% da população encontra-se 

em idade ativa. Os outros 27% são classificados como dependentes, os quais se 

dividem em pessoas com menos de 14 anos (20%) e mais de 65 anos (7%) (IBGE, 

2010 apud IPPUC, 2015), conforme os gráficos abaixo (Gráfico 10 e Gráfico 11):  

 

Gráfico 10 e Gráfico 11 – Idade média da população de Curitiba e do bairro Boqueirão 
Fonte: autora, 2018, adaptado IBGE, 2010 apud IPPUC, 2015. 

 

Segundo o IBGE (2010), o rendimento médio mensal dos habitantes é de R$ 

3007,30 (valor do salário mínimo é de R$510,00) 27% menor que a média de Curitiba. 

Entretanto, quase metade dos residentes do Boqueirão possuem renda mensal entre 

1 a 3 salários mínimos, valor que representa entre R$ 510 a R$ 1530. Ao analisar os 

indicadores de extrema pobreza, renda de até R$ 70,00, o boqueirão possui 749 

habitantes, distribuídos em 278 domicílios, em situação de extrema pobreza. Este 

valor é o maior de toda a Regional, sendo 40% concentram-se no Boqueirão, 27,2% 

no Xaxim, 24,3% no Alto Boqueirão e 8,2% no Hauer (IBGE, 2010 apud IPPUC, 2015). 

Esses valores podem ser observados nos gráficos abaixo (Gráfico 12 e Gráfico 13):  
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Gráfico 12 e Gráfico 13 - Renda mensal per capta de Curitiba e do bairro Boqueirão 
Fonte: autora, 2018, adaptado IBGE, 2010 apud IPPUC, 2015. 

 

A distribuição de renda per capta mensal pode ser observada no mapa abaixo, 

onde nota-se que a população com maior renda se concentra à oeste da Av. Marechal 

Deodoro da Fonseca, situação que pode ser observada no mapa abaixo (Figura 33). 

 

Figura 33 - Renda per capta do Boqueirão 
Fonte: autora, adaptado IBGE, 2010 apud IPPUC, 2015.  
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 Considerando o recorte de gênero, segundo dados do Censo Demográfico de 

2010 (IPPUC, 2014), as mulheres possuem um rendimento médio inferior aos 

homens, tanto no Boqueirão quanto no valor médio do município. Entretanto, ao 

comparar esses dados, nota-se uma diferença de 30%. Enquanto a renda média das 

mulheres na área de análise é de R$788,80 e a média do município é de R$1.032,07 

(Gráfico 14).  

  

Gráfico 14 - Rendimento médio das pessoas com idade ativa segundo gênero. 
Fonte: autora, adaptado IBGE, 2010 apud IPPUC, 2015. 

 

A principal atividade econômica desenvolvida na área de intervenção é a 

comercial, com 50,44%, seguido por serviços, 30,38% e indústria, 18,51% (Gráfico 

15). 

  

Gráfico 15 - Atividades econômicas do Boqueirão 
Fonte: autora, adaptado Prefeitura de Curitiba, 2014. 

  

A proporção dos estabelecimentos segundo a atividade econômica e das 

unidades domiciliares podem ser podem ser verificadas abaixo, nesta é possível 
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identificar o uso misto do bairro com predominância de residências (PREFEITURA DE 

CURITIBA, 2014; IBGE 2010 apud IPPUC, 2015) (Gráfico 16): 

 

Gráfico 16 - Distribuição das atividades no Boqueirão 
Fonte: autora, adaptado Prefeitura de Curitiba, 2014; IPPUC, 2015. 

 

4.1.3 Diagnóstico físico-territorial 

 

A análise da distribuição espacial das atividades e da população, realizada 

acima, deve ser realizada considerando o zoneamento vigente (Figura 34), onde 

36,4% da sua área encontra-se inserida nas zonas de serviço 1 e 2 (ZS-1 e ZS-2), 

29,4% na zona residencial 2 (ZR-2), 12,1% nas zonas de transição (ZT-MF e ZT-LV), 

11% no zoneamento ambiental (APA do iguaçu), 6,2% no setor especial da Av. 

Marechal (SE-MF) e 4,9% na zona especial militar (ZE-M) (LEI MUNICIPAL Nº 

9800/00).  
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Figura 34 - Mapa do zoneamento do Boqueirão 
Fonte: autora, adaptado IBGE, 2010 apud IPPUC, 2017. 

 

 Conforme o mapa de uso do solo (Figura 35), é possível notar diferentes 

dinâmicas existentes no bairro, separadas pela Av. Marechal Deodoro da Fonseca. 

Tal fato é perceptível nas atividades previstas e na dimensão dos lotes. À oeste da 

avenida (ZR-2, ZT-MF) seu uso é predominantemente residencial, os lotes possuem 

dimensão de 12x360m, sendo permitida a densidade máxima de 80 domicílios/ha, 
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totalizando em até 36 unidades habitacionais em série nesses lotes. Enquanto isso, à 

partir da Av. Marechal e as demais zonas à leste (SE-MF, ZS-1 e ZS-2), é priorizada 

a implantação de atividades comerciais e de serviço. Esses lotes são de 15x450m, 

sendo permitida apenas 1 unidade habitacional por lote. Essa diferença se repete com 

o recuo frontal mínimo permitido, onde à oeste da marechal (ZR-2, ZT-MF) esse valor 

é de 5m, enquanto à leste é de 10m (SE-MF, ZS-1 e ZS-2). 

Entretanto, a taxa de ocupação e permeabilidade são iguais nas zonas, 50% e 

25%, respectivamente, sendo a única exceção a taxa de ocupação da zona militar, de 

30% (LEI MUNICIPAL Nº 9800/00).  
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Figura 35 - Especificações do zoneamento do Boqueirão 
 Fonte: autora, adaptado IPPUC, 2017.   
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Conforme o mapa de cheio e vazio (Figura 36), é possível visualizar 

espacialmente as edificações presentes no bairro, o qual aparenta possuir uma alta 

taxa de ocupação e uma prevalência de comércio na Av. Marechal Floriano Peixoto e 

na R. Dr. Bley Zorning, sendo este um importante polo comercial de tecidos.   

 

Figura 36 - Mapa de cheio e vazio do Boqueirão 
Fonte: autora, 2018 

 

Apesar de visualmente a área aparentar uma alta taxa de ocupação, ao mapear 

os vazios urbanos é verificada a existência de um elevado número de lotes 

subutilizados, situação que pode ser certificada no mapa abaixo (Figura 37). A 

subutilização, além de ir contra a função social do imóvel urbano, também é um 
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elemento que pode causar sensação insegurança para as pessoas que circulam 

devido à presença de muros, vegetação densa, entre outros fatores que podem 

ampliar a sensação de medo dos pedestres. Outro fator é a identificação de possíveis 

locais para a intervenção urbana, através da implantação de equipamentos. 

 

Figura 37 - Mapa de vazios urbanos no Boqueirão 
Fonte: autora, 2018. 

 

O diagnóstico físico-territorial da área de intervenção, além dos aspectos 

urbanísticos gerais, foi dividido em setores estruturantes, conforme arranjo utilizado 

no referencial teórico (p.35). Essa conformação foi segmentada em habitação, 
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mobilidade e acessibilidade, segurança urbana, equipamentos e espaços públicos, os 

quais serão aprofundados no capítulo seguinte.  

 

4.1.4 Habitação 

 

No Boqueirão, existem 25.292 unidades habitacionais, as quais são 

categorizadas em casa (76,77%), casa de vila ou condomínios (18,92%) e 

apartamento (4,31%). A densidade domiciliar é de 2,89 habitante/domicílio, valor 

acima da média de Curitiba, de 2,76 habitante/domicílio (IBGE, 2010 apud IPPUC 

2015). A distribuição desses domicílios pode ser visualizada no mapa abaixo (Figura 

38):  

 

Figura 38 - Distribuição de domicílios no Boqueirão. 
Fonte: autora, adaptado IBGE, 2010 apud IPPUC, 2017.  
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 Ao comparar o mapa de número de domicílios com o mapa de uso e ocupação 

do solo (Figura 68, p.107), nota-se a predominância de condomínios de alto/médio 

padrão. Entretanto, ao cruzar essas informações com o mapa de densidade 

demográfica (Figura 32, p. 72), é possível identificar que esses condomínios não estão 

localizados nas áreas mais densas, fato que possibilita categorizá-los em condomínios 

de habitação unifamiliar.   

 

As ocupações irregulares presentes no Boqueirão são caracterizadas por 

serem movimentos consolidados a pelo menos 25 anos e encontram-se próximas aos 

cursos d’água (Figura 39).  

 

Figura 39 - Ocupações irregulares e áreas de inundação no Boqueirão 
Fonte: autora, adaptado IPPUC, 2017. 
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Dessas ocupações, duas delas estão inseridas nas áreas inundáveis previstas 

pelo IPPUC (2017), a Vila Cidadania e a Vila Parque Náutico. Essas duas áreas, 

segundo COHAB (2018), possuem previsão de realocação total, devido às faixas não 

edificáveis. No primeiro caso, por estar inserida na Área de Preservação Permanente 

do Rio Belém (30m) e na faixa não edificável de drenagem (60m) (Figura 40 e Figura 

41).  

 

Figura 40 e Figura 41 - Vila Cidadania. 
 Fonte: Google Street View, 2018. 

 

Enquanto isso, na Vila Parque Náutico, a mais antiga das ocupações, com 45 

anos, encontra-se embaixo da rede de alta tensão e na faixa não edficável da ferrovia 

(Figura 42).  

 

Figura 42 - Vila Parque Náutico. 
Fonte: Google Street View, 2018 

 

A Vila Santa Rita de Cássia (Figura 46 e Figura 47), assim como as outras duas 

ocupações supracitadas, possui problemas com esgotamento sanitário, acúmulo de 

lixo no córrego e precariedade na infraestrutura urbana, lê-se calçadas, arruamento, 

iluminação pública e rede elétrica.  
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Figura 43 e Figura 44 - Vila Santa Rita de Cássia. 
Fonte: Google Street View, 2018. 

 

A Vila Recanto da Paz está inserida parcialmente no bairro Xaxim e possui 242 

domicílios, sendo necessário o reassentamento parcial de 163 domicílios através da 

desapropriação de lotes particulares. Essa ocupação, diferente das demais, possui 

uma boa infraestrutura urbana e pouca poluição do córrego (Figura 48 e Figura 49). 

 

Figura 45 e Figura 46 - Vila Recanto da Paz. 
Fonte: Google Street View, 2018. 

 

Através do cruzamento de informações constata-se uma diversidade de perfil 

socioeconômico e, consequentemente, uma variação de tipologias habitacionais 

influenciadas pela sua localização, fato que pode ser identificado ao comparar as 

ocupações irregulares. A análise das demais habitações será aprofundada no capítulo 

4.1.8 (p.106), a partir do diagnóstico in loco produzido pela autora, devido a ausência 

levantamento disponível pelo órgão competente, o IPPUC. 

 

4.1.5 Mobilidade e acessibilidade 

 

As fronteiras de Curitiba, atualmente, se expandiram e ultrapassaram a BR-

116, correspondendo aos limites físicos do município. Tal fato reconfigurou as 

dinâmicas do Boqueirão, o qual foi transformado de periferia segregada para um 
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importante acesso à Curitiba, principalmente dos moradores de São José dos Pinhais, 

onde 34.435 pessoas realizam esse deslocamento diariamente (IPARDES, 2010 apud 

CINTRA et al., 2012; SOUZA, 2001). Esse acesso é realizado pela extensão da Av. 

Marechal Floriano Peixoto, utilizada tanto pelo transporte particular quanto público, 

proporcionando um alto fluxo no terminal do Boqueirão, proveniente desse município. 

Essa transitoriedade diária além dos limites municipais é denominada movimento 

pendular, a qual pode ser visualizada no mapa abaixo (Figura 47): 

 

Figura 47 - Movimento pendular de entrada em Curitiba 
Fonte: IPARDES, 2010 apud CINTRA et al., 2012. 

 

 Segundo Pesquisa de Origem e Destino (IPPUC, 2017), realizada em 2017, a 

população da região realiza entre 1,5 a 2,5 viagens/dia, as quais são motivadas por 

assuntos pessoais (13%), escola (19%), trabalho (21%) e retorno à habitação (47%). 

Essa mobilidade é realizada em etapas, as quais podem ser realizadas a pé, através 

do transporte individual ou transporte coletivo. As viagens de transporte coletivo, na 

regional do Boqueirão duram em média 48 minutos e são realizadas em 1 etapa 

(50%), 2 etapas (40%) e 3 etapas ou mais (10%). Ao analisar os modais de transporte 

utilizado na 1º etapa, nota-se uma predominância de uso do transporte individual, 

onde 47% utilizam esse modal e realizam os percursos em um tempo médio de 24 

minutos. Contudo, a taxa de pessoas que transitam a pé (25%) ou utilizam o transporte 

coletivo (27%) são próximas.  
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 No terminal de transporte público do Boqueirão existem 5 linhas diretas que 

fazem conexões entre os bairros Sítio Cercado e Centro Cívico. Além destas, também 

existem 11 linhas alimentadoras, 5 expressas e 3 madrugueiras, as quais fazem a 

ligação da porção sul de Curitiba com as regiões centrais e bairros com os quais fazem 

divisa. A distribuição dos pontos de ônibus e estação tubo pode ser visualizada no 

mapa abaixo (Figura 48), onde nota-se que é atendida o padrão proposto pelo Selo 

Azul da Caixa Econômica (Tabela 1, p. 49), que define a distância máxima de 1km 

dos empreendimentos imobiliários.  
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Figura 48 - Distribuição dos pontos de ônibus no Boqueirão. 
Fonte: autora, 2018, adaptado IPPUC, 2017. 
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Outro fator para verificar a acessibilidade do bairro é a análise da hierarquia 

viária, fator que influencia na mobilidade dos pedestres e ciclistas. Nas vias locais a 

velocidade permitida é de 40km/h, nas vias coletoras é de 50km/h e nas vias setoriais 

é de 60km/h. Nas vias arteriais ocorrem os binários, os quais são caracterizados pelo 

sentido único da via e intenso fluxo diário. Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito 

(SETRAN, 2018), o volume diário médio é de 19.300 na R. Anne Frank, 18.100 na R. 

Francisco Ferreira de Souza, 8.900 na R. Bley Zorning sentido Uberaba e 9.800 no 

sentido Boqueirão.  

Segundo o Comitê de Análise de Acidente de Trânsito, entre 2010 a 2018, 

ocorreram 143 acidentes de trânsito fatais, onde 20% envolveram ciclistas e 36,4% 

pedestres. Conforme os dados, as vítimas de atropelamento eram, em sua maioria, 

pessoas com idade acima de 60 anos. Entre um dos principais motivos das colisões 

está a velocidade, totalizando em 23,6% (VIDA NO TRÂNSITO, 2018). Visando 

proporcionar mais segurança aos pedestres foram implantadas 15 travessias 

elevadas (SETRAN, 2018) (Figura 49):    
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Figura 49 - Segurança viária no Boqueirão  
Fonte: autora. Com base em IPPUC, 2017; SETRAN, 2018. 
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A qualidade das calçadas, fator que interfere na acessibilidade, pode ser 

verificada na análise de uso e ocupação do solo (Figura 68, p.107), onde nota-se uma 

padronização apenas nas vias comerciais do bairro, enquanto as demais são 

despadronizadas ou inexistentes. 

A bicicleta como meio de transporte não é usual para os residentes da área de 

intervenção, fato comprovado ao analisar o número de bicicletas por domicílio, onde 

a 59/5 das residências não possuem acesso a esse modal. Além disso, a percentagem 

de número de bicicletas por pessoa é de 0,18%, valor abaixo da média curitibana, de 

22%. Esses dados, ao cruzar com a porcentagem de pessoas que transitam a pé, 

levanta o questionamento sobre o motivo da bicicleta não ser utilizada como meio de 

transporte, visto que o bairro possui pouca variação hipsométrica, verificada no mapa 

abaixo (Figura 50). Uma justificativa pode ser encontrada ao estudar a malha 

cicloviária presente do Boqueirão, a qual é pensada na conexão entre bairros e não 

na circulação interna (IPPUC, 2017). 
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Figura 50 - Hipsometria e ciclovias do Boqueirão. 
Fonte: autora, adaptado IPPUC, 2017. 

 

Nota-se que a mobilidade e acessibilidade da área analisada é uma reprodução 

do urbanismo modernista (p.23), onde ocorre a priorização do veículo motorizado em 

detrimento dos demais modais. Por encontrar-se próximo ao limite da cidade de 

Curitiba, o Boqueirão é um importante local de conexão deste município com os 

demais pertencentes à região metropolitana (RMC). Tal fato pode ser verificado ao 

analisar a velocidade média das vias e a quantidade de fluxo de veículos diária. 

Entretanto, é perceptível a potencialidade de incentivar transportes alternativos, como 
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o uso da bicicleta, devido às condições topográficas da região. Considerando tais 

situações, é necessário repensar a mobilidade do bairro e quem o modelo atual 

privilegia, visto que a maioria das mulheres, devido aos fatores abordados acima, 

realizam seus percursos a pé ou através do transporte coletivo.  

 

4.1.6 Segurança urbana 

 

Segundo dados coletados na campanha Cidade Seguras para mulheres, 

realizada pela organização não governamental ActionAid (2016), o Brasil é 

considerado o pior país para as mulheres na América Latina, onde uma mulher foi 

estuprada a cada 11 segundo, em 2014. Uma das categorias de análise do estudo foi 

a porcentagem de mulheres que já sofreram assédio e violência nos espaços públicos, 

86% das brasileiras afirmam já terem passado por essa situação, valor acima quando 

comparado com as indianas e inglesas, 79% e 75% respectivamente. Essa análise foi 

categorizada em assobio (77%), olhares insistentes (74%), comentários de cunho 

sexual (57%), foram seguidas das ruas (50%), homens se exibiram para elas (37%), 

xingamentos (39%) e estupros (8%) (Figura 51).  

 

Figura 51 - Acesso em espaços públicos na escala global.  
Fonte: ActionAid, 2016. 
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Para 53% das entrevistadas, a qualidade dos serviços públicos além de limitar 

a sua transitoriedade na cidade, também aumenta os casos de assédio assalto e 

estupro. Essa sensação de insegurança acarreta instauração do medo, 70% das 

mulheres sentem medo de serem assediadas nos espaços públicos, principalmente 

ao sair ou chegar em casa durante a noite (69%) e no transporte público (68%). A 

situação descrita é pior nas periferias, onde das 90% mulheres, entre 14 e 24 anos, 

afirmaram não usar certas roupas ou terem parado de frequentar alguns espaços 

públicos por medo da violência (ACTIONAID, 2016). 

Tal fato é agravado ao analisar os dados de feminicídio5 no Brasil, em que pelo 

menos 13 mulheres são mortas por dia. Em Curitiba, a taxa de homicídio das mulheres 

é de 6,2 mortes a cada 100 mil habitantes, valor acima da média brasileira, de 5,5 

homicídios. Entre os anos de 2006 a 2013, essa taxa aumentou 13,1%, acima da 

média nacional de 2,6% (WAISELFISZ, 2015).     

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Paraná (SESP-PR), entre 

janeiro e outubro de 2017, a violência nos espaços públicos ocorreram 96,43% nas 

vias públicas, 2,4% nas praças, 0,43% nos parques, 0,13% em terrenos vazios e 0,1% 

em via fluvial (Gráfico 17) (MAIDANA, 2017).  

 

Gráfico 17 - Violência nos espaços públicos em Curitiba. 
Fonte: autora, adaptado de Maidana, 2017. 

                                            

5 Nesse caso, será considerado feminicídio o assassinato das mulheres no 

âmbito familiar da vítima por questões de gênero (MAIDANA, 2017 apud 

WAISELFISZ, 2015), promulgado pela Lei do Feminicídio (13.104/2015).   
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A distribuição espacial desses casos ocorre principalmente no bairro Centro 

(16,46%), Cidade Industrial (8,14%) e Sítio Cercado (5,21%). O Boqueirão é o 5º 

bairro com mais episódios desse tipo de violência, totalizando em 297 ocorrências, 

valor que representa 3,46% quando comparada com o total (MAIDANA, 2017).  

Em Curitiba, entre os meses de janeiro e setembro de 2017, foram relatados 

604 estupros ocorridos nos espaços não domésticos. Desse valor, o Centro 

apresentou 94 casos (16%), seguido pela CIC, com 37 casos (6%). Essa relação pode 

ser visualizada no gráfico abaixo (Gráfico 18):  

 

Gráfico 18 - Estupros, em espaços não domésticos, por bairros de Curitiba. 
Fonte: autora, adaptado de Maidana, 2017. 

 

No Boqueirão, foram relatados 25 estupros, valor que representa 4% do total. 

Esses crimes ocorreram principalmente entre meia-noite e 05:00 horas da manhã, 

representando 25%, e entre 20:01 e 23:59 horas, com 23% (Gráfico 19).  Entretanto, 

18% dos casos relatados ocorreram entre 12:01 e 18:00 horas, fato que levanta 

questionamentos sobre a segurança dos espaços públicos e comprova a importância 

dos espaços polifuncionais para a implantação da segurança informal das vias, 

através do conceito “olhos para a rua” (JACOBS, 2000), abordado anteriormente (p. 

47).  
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Gráfico 19 – Ocorrências de estupros, em espaços não domésticas, por período. 
Fonte: Maidana, 2017. 

 

4.1.6.1 Sensação de insegurança 

 

Conforme abordado no capítulo 2.7 (p. 44), o medo, produto de construção 

subjetiva, é um fator que limitante para usufruir das infraestruturas das cidades, 

principalmente para as mulheres. Essa sensação de insegurança pode ser agravada 

por fatores potencializadores de medo, os quais além da presença de muros, podem 

ser acentuados com a ausência ou má iluminação pública, presença de áreas verdes 

ou vegetação que limitam a visibilidade do transeunte.  

Conforme o mapa abaixo, foi realizado um levantamento de locais que podem 

gerar uma sensação de insegurança para o pedestre (Figura 52). Neste, além de 

certas situações explicadas no mapa de uso e ocupação do solo (Figura 68, p. 107), 

foram levantados grandes extensões de muros, terrenos baldios, vegetação densa 

presente em propriedades privadas e em áreas públicas. 
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Figura 52 - Mapa de sensação de insegurança 
Fonte: autora, 2018. 
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Uma dessas localidades é a R. das Carmelitas, localizada à leste da Av. 

Marechal Floriano Peixoto. Essa via, apesar de encontrar-se na rota do transporte 

coletivo, é composta por barracões industriais os quais possuem muros por quase 

toda a sua extensão. Tal fator, pode causar ansiedade principalmente para aqueles 

que utilizam o transporte em horário não-comercial (Figura 53 e Figura 58) 

 

Figura 53 e Figura 54 - R. das Carmelitas. 
Fonte: Google Street View, 2018 

 

Outra via a ser analisada é a R. Dr. Danilo Gomes, que é uma rua lateral ao 

Cemitério Boqueirão. Nesta, diferente das demais regiões à oeste da Marechal, os 

lotes possuem uma grande dimensão e as propriedades possuem vegetação densa 

próxima ao limite do terreno. Outro fator é a existência de barracões de serviço, e 

grandes extensões muradas, principalmente do cemitério (Figura 55 e Figura 60): 

 

Figura 55 e Figura 56 - R. Dr. Danilo Gomes. 
Fonte: autora, 2018; Google Street View, 2018. 

 

Na R. Canal Belém, foi verificada a intervenção do poder público, por estar 

inserida em uma área de inundação (Figura 39, p.83). Entretanto, apesar do 

asfaltamento da via, implantação de uma praça, a monofuncionalidade, os grandes 

muros das residências e a presença do rio proporciona uma sensação de insegurança, 

que pode ser verificada nas imagens abaixo (Figura 57 e Figura 62): 



 
 
 

99 
 

 

 

Figura 57 e Figura 58 -  R. Canal Belém. 
Fonte: Google Street View, 2018 

 

As vias no entorno do Quartel do Boqueirão possuem a sensação de 

insegurança ampliada devido aos muros utilizados para demarcação da propriedade.  

Nas vias de grande fluxo a sensação de insegurança é comprometida mas tal situação 

é mais agravante nas vias locais, R. Maria Luiza Curial dos Santos e Francisco 

Lourenço Johnscher (Figura 59 e Figura 60). 

 

Figura 59 e Figura 60 - Vias no entorno do Quartel do Boqueirão. 
Fonte: Google Street View, 2018. 

 

 Além disso, foi verificada a existência de muros nas escolas públicas, ao invés 

da utilização de grades, fator que pode gerar insegurança não apenas aos estudantes, 

mas também aos moradores da região (Figura 61 e Figura 66).  

 

Figura 61 e Figura 62 - Colégios Estaduais localizados no Boqueirão.  
Fonte: Google Street View, 2018. 
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 A quantificação da violência de gênero e a identificação e mapeamento de 

locais que causam sensação de insegurança faz-se necessário para elencar as áreas 

e compreender quais instrumentos serão necessários para eliminar essas situações 

de insegurança e proporcionar um bairro mais seguro, principalmente para as 

mulheres. 

  

4.1.7 Equipamentos e espaços públicos 

 

Analisar a distribuição espacial dos equipamentos, seus raios de abrangência, 

o público ao qual é destinado é crucial para analisar a efetividade dos mesmos, 

conforme abordado anteriormente (p. 47). A fonte utilizada para tal análise foi o 

manual para habitações de interesse social, produzido pela cidade de Bogotá, na 

Colômbia (2011). Essa escolha justifica-se pela abordagem desse material, pois as 

distâncias propostas consideraram a acessibilidade, onde buscou-se a transitoriedade 

autônoma dos residentes, incluem-se os dependentes, crianças e idosos. 

Os equipamentos educacionais analisados foram aqueles pertencentes à 

esfera pública e foram categorizados em educação infantil, 0 a 5 anos, fundamental, 

até o 9º ano, e ensino médio, até o 3º ano. Além desses, existem os equipamentos de 

educação básica, que comportam todos os níveis supracitados. Nota-se ao analisar a 

distribuição espacial no mapa abaixo (Figura 63), que a deficiência encontra-se nas 

escolas voltadas à educação infantil. O manual escolhido, utiliza um raio de 

abrangência de 400m, justificado pela acessibilidade dos adultos responsáveis em 

levar as crianças à pé ou utilizando o carrinho, sem depender de locomoção 

motorizada. Também nos equipamentos educacionais nota-se uma predominância na 

porção leste da Av. Marechal Deodoro da Fonseca e à oeste, uma proximidade deste 

eixo.   
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 Figura 63 - Equipamentos educacionais no Boqueirão. 
Fonte: autora, 2018, adaptado IPPUC, 2018. 
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  A distribuição do comércio vicinal, farmácia e mercado, pode ser visualizada 

abaixo (Figura 64), onde percebe-se que ambos não atendem à referência, de 400m 

de raio de abrangência.  

 

Figura 64 - Equipamentos de comércio vicinal no Boqueirão. 
Fonte: autora, 2018, adaptado IPPUC, 2018; Google Maps, 2018. 
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Em relação aos equipamentos de saúde, foram analisadas as unidades de 

pronto atendimento (UPA) e as unidades de saúde, ambas da esfera pública, onde foi 

utilizado o padrão proposto pelo Selo Azul da Caixa Econômica (2010), devido a 

ausência de delimitação no Manual de Habitação de Interesse Social da Colômbia 

(2011). Conforme pode ser observado no mapa abaixo, foi atendido o raio de 

abrangência dos equipamentos públicos, sendo o valor utilizado 2,5km.    

 

Figura 65 - Equipamentos de saúde no Boqueirão. 
Fonte: autora, 2018, adaptado IPPUC, 2018. 

 

4.1.7.1 Lazer e espaços públicos 

 

Ao analisar os equipamentos de lazer conforme a faixa etária, é possível 

perceber que é insuficiente para todas as idades, sendo mais acentuado nos 

equipamentos voltados aos adultos - lê-se idosos - e crianças, os quais possuem um 
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raio de abrangência de 400m. Foi notada uma estandardização desses equipamentos, 

os quais foram replicados sem nenhuma variância. Além disso, os equipamentos 

voltados aos adolescentes são compostos estritamente por quadras esportivas, não 

oferecendo uma alternativa de lazer (Figura 66).  

 

Figura 66 - Equipamentos esportivos no Boqueirão. 
Fonte: autora, 2018, adaptado IPPUC, 2018. 
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Outro fator a ser considerado ao analisar os equipamentos, é através da 

perspectiva de Raquel Rolnik (2009), que define a cidade como a materialização da 

história. Utilizando esse preceito, somado a importância da construção de uma história 

coletiva feminina, foi realizado um levantamento da historicidade feminina através das 

praças do bairro em estudo, onde foi identificada apenas uma praça com a 

nomenclatura remetente à uma personagem feminina, a qual é uma figura religiosa. 

Enquanto isso, existem 18 praças em homenagem à figuras masculinas, sendo que 3 

destes são militares (Figura 67).  

 

Figura 67 - Historicidade feminina no Boqueirão. 
Fonte: autora, 2018, adaptado IPPUC, 2018 
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Analisar os equipamentos existentes no bairro, seus raios de abrangência, 

público destinado faz-se crucial para verificar se a acessibilidade da população ao seu 

direito ao lazer, ócio, saúde, educação estão sendo atendidos ou se é necessário a 

implantação de novos equipamentos. Outro fator importante é a análise conforme o 

público ao qual esses equipamentos são destinados, pois a partir desse estudo foi 

possível identificar a necessidade de implantação de equipamentos de esporte e lazer 

para as crianças e idosos. Além disso, a construção de uma memória coletiva feminina 

será considerada para a nomenclatura dos equipamentos do bairro, tanto os 

existentes quanto aqueles a serem propostos. 

Visando complementar a análise disponível pelo IPPUC, foi produzida um 

estudo baseado nas percepções da autora, o qual será apresentado no capítulo 

posterior. 

 

4.1.8 Diagnóstico da autora 

 

Para compreender melhor a urbanidade e as dinâmicas presentes no bairro foi 

necessário realizar um levantamento in loco, para a produção do mapa de uso e 

ocupação do solo esquemático6, o qual encontra-se abaixo (Figura 68). Para isso, foi 

identificado o padrão das residências como método para compreender a qualidade 

urbanísticas de cada área delimitada.  

                                            

6Foi produzido um levantamento esquemático pela autora devido a ausência de 

dados disponíveis no IPPUC e por não ter sido possível fazer o levantamento lote por 

lote.  
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Figura 68 - Uso e ocupação do solo do Boqueirão 
Fonte: autora, 2018 

. 

Nas áreas definidas como residências de alto padrão e alto/médio padrão é 

perceptível uma melhor qualidade das calçadas, arborização das vias e manutenção 

das praças (Figura 68). Enquanto isso, nas localidades de médio/baixo nota-se uma 

situação distinta, caracterizada pela ausência de calçadas e arborização viária (Figura 

69 e Figura 70).  
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Figura 69 e Figura 70 - Boa e média qualidade urbanística do Boqueirão. 
Fonte: autora, 2018. 

 

 Além disso, as áreas verdes dessas regiões possuem manutenção e boa 

qualidade, sendo utilizada como instrumento de valorização imobiliária, fator que pode 

ser observado na Praça General Florimar Campelo, onde residências e condomínios 

de alto padrão encontram-se voltados para essa área (Figura 71 e Figura 72).  

 

Figura 71 e Figura 72 - Praça General Florimar Campelo. 
Fonte: autora, 2018; Google Street View, 2018. 

 

Os locais classificados como baixo padrão encontram-se próximos aos cursos 

d’água e verifica-se a ausência de serviços públicos básicos, como recolhimento de 

caliça, iluminação pública e roçada do leito do córrego, fatores que proporcionam a 

sensação de insegurança para o transeunte. Além disso, as vias, em sua maioria, não 

são asfaltadas e a delimitação dos passeios é inexistente (Figura 73 e Figura 74). 

 

Figura 73 e Figura 74 - Qualidade urbanística do Setor Residencial de Baixo Padrão. 
Fonte: Google Street View, 2018. 
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 Ao comparar as figuras acima é possível perceber a desigualdade intraurbana 

presente no interior do próprio bairro, onde nota-se a distribuição das classes mais 

altas no entorno do quartel militar, enquanto a população com menor renda encontra-

se próxima aos cursos de água e áreas sujeitas à inundação.  

Nas zonas de Serviço e Residência 1 e 2 ocorre, além das unidades 

habitacionais, a presença de indústrias, proporcionando uma dinâmica na região 

completamente diferente das demais. A separação da área em duas zonas distintas 

foi necessária devido à proximidade entre a zona de Serviço e Residência 2 das 

ocupações irregulares. Pode ser verificado nas imagens abaixo (Figura 75 e Figura 

76) a presença de grandes extensões de muros e precariedade da iluminação pública, 

fator que proporciona uma sensação de segurança para aqueles que caminham nessa 

via, principalmente à noite. Enquanto isso, na zona de Serviço e Residência 1 as 

indústrias instaladas no local são cercadas por grades ao invés de muros e ocorre a 

delimitação dos passeios, em sua maioria.   

 

Figura 75 e Figura 76 - Qualidade urbanística das zonas industriais. 
Fonte: Google Street View, 2018. 

 

Nos córregos não canalizados é verificada a existência de residências próximas 

ao leito do córrego e seu acesso é feito a partir de passarelas. Em alguns trechos 

ocorre a presença de vegetação densa, fator que proporciona uma sensação de 

insegurança, tanto para os moradores quanto aos pedestres. Essa situação é 

agravada pela presença de grandes muros nas habitações de ambos os lados da via 

(Figura 77 e 78).  
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Figura 77 e Figura 78 - Qualidade urbanística das vias com córregos não canalizados. 
Fonte: autora, 2018. 

 

4.1.8.1 Acessibilidade e qualidade das calçadas 

 

As áreas denominadas como comerciais foram categorizadas por serem 

importantes eixos comerciais presentes no bairro, as quais incluem, além da Av. 

Marechal Floriano Peixoto, a R. Anne Frank, R. Dr. Bley Zorning, R. Coronel Luiz José 

dos Santo, R. Paulo Setubal e R. Prof. João Soares Barcelos, caracterizadas por 

serem importantes vias de comércio vicinal. Nelas é perceptível uma boa qualidade 

urbana, através das boas condições do asfalto e padronização das calçadas, 

consequentes da intervenção do município. Conforme pode ser percebido nas 

imagens abaixo (Figura 79 e Figura 80), a iluminação pública e a arborização urbana 

não é uma prioridade nas intervenções urbanas. 

 

Figura 79 e Figura 80 - Qualidade urbanística dos setores comerciais. 
Fonte: Google Street View, 2018. 

 

Na R. Cascavel, apesar de possuir um trecho comercial, não foi categorizada 

como tal devido à presença de vários condomínios residenciais de média e baixa 

renda no mesmo espaço, não se enquadrando ao padrão de qualidade urbanística 

presente nas vias supracitadas, fator que pode ser verificado nas imagens abaixo 

(Figura 81 e Figura 82):  
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Figura 81  e Figura 82 - R. Cascavel 
Fonte: Google Street View, 2018. 

 

Nas demais vias, foi perceptível a dificuldade de acessibilidade das calçadas, 

devido à ausência de um padrão ou mesmo pela sua inexistência, onde foi verificada 

a extensão dos canteiros de grama até o limite do passeio, fato que pode ser analisado 

nas figuras abaixo (Figura 83 e Figura 84). 

 

Figura 83 e Figura 84 - Calçadas das vias locais. 
Fonte: autora, 2018. 

 

Ao analisar as características do Boqueirão, nota-se que a mobilidade ativa do 

bairro possui uma relação direta com a renda da população, principalmente ao estudar 

a qualidade dos passeios. Também é perceptível a importância da intervenção 

municipal para o estabelecimento de um padrão de calçadas, verificado nas vias 

presentes nos setores comerciais (Figura 85 e Figura 86), as quais possuem uma boa 

caminhabilidade e acessibilidade. Essa situação é distinta nas vias locais, conforme 

pode ser constatado nas figuras acima (Figura 87 e Figura 86). 

Esse estudo da interpretação da realidade é necessário para compreender as 

dinâmicas e complexidades da área de intervenção. A singularidade desse bairro é 

evidenciada na sua ocupação histórica, marcada pela segregação, invisibilidade e 

ausência de investimentos, justificadas pelo discurso tecnocrático do planejamento 

urbano, o qual através dos instrumentos urbanísticos reforçaram a dicotomia 
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centro/periferia. Essa binaridade também ocorreu dentro dos limites do bairro, onde 

nota-se uma clara diferença de tipologias evidenciadas nos dados sociais, as quais 

são separadas pelo eixo da Av. Marechal Deodoro Fonseca. Essas diferentes 

situações são também consequências físico-territoriais, que se estruturam conforme 

o zoneamento urbano.  

A sobreposição dessas informações com os dados socioeconômicos são 

ferramentas fundamentais para a elaboração de intervenções adequadas que 

considerem a singularidade e heterogeneidade do Boqueirão. A partir disso, serão 

construídas propostas condizentes com um planejamento urbano com perspectiva de 

gênero. 

Atualmente o Boqueirão é de um bairro consolidado, inserido na malha urbana, 

centralidade de municípios vizinhos da Região Metropolitana de Curitiba e que contou 

com uma militância popular muito atuante para a implantação dos equipamentos 

públicos atualmente existentes na região nas décadas de 1980 (CEFURIA, 2006). 

 

5 DIRETRIZES PROJETUAIS 

 

A partir da revisão bibliográfica e da análise da interpretação da realidade serão 

apresentadas neste capítulo diretrizes projetuais preliminares, que serão 

desenvolvidas, aprofundadas e desenhadas na etapa do TCC2.  

Primeiramente, foi verificada a incompatibilidade do zoneamento vigente e a 

atual situação do bairro, visto que foi sancionado há quase duas décadas. Tal fato 

destaca a necessidade de revisão e proposição de alterações nessa lei, a qual 

possibilitará a apresentação de instrumentos que terão o intuito de direcionar a 

ocupação futura do bairro, principalmente das atuais zonas industriais. Além do 

zoneamento, o estudo das centralidades lineares e polares dentro do bairro colaborará 

na definição dos tipos de vias, usos necessários e equipamentos urbanos. 

Da mesma maneira como a pesquisa foi desenvolvida, as propostas 

preliminares também serão divididas nos setores definidos como estruturantes do 

planejamento urbano: Habitação, mobilidade e acessibilidade, segurança urbana e 

equipamentos e espaços públicos.  
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5.1 HABITAÇÃO 

 

A seguir seguem algumas diretrizes inicialmente pensadas que serão 

compatibilizadas com maior detalhamento na fase seguinte.  

Por encontrar-se atualmente em uma região de valorização imobiliária, será 

necessário instrumentos legais com parâmetros específicos para as novas 

construções, principalmente condomínios e conjuntos habitacionais.  

Nas áreas de concentração residencial serão incentivadas à implantação de 

comércio local dos pavimentos térreos para as habitações coletivas. Em relação aos 

condomínios de residências individuais, deverá ser exigida a implantação de comércio 

local em uma parcela do terreno voltada para a rua.  

Visando proporcionar a sensação de segurança dos pedestres, ao invés de 

muros será exigido o uso de materiais que permitam visibilidade, através de materiais 

transparentes e grades. Para ambas tipologias serão incentivadas à construção de 

espaços de convivência e janelas voltadas para a rua, visando estabelecer a vigilância 

informal, através dos “olhos para a rua” (JACOBS, 2000). Tal situação também será 

explorada nas habitações consolidadas por meio da implantação de políticas 

municipais de melhoria habitacional.   

 

5.2 MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE 

 

Em relação à mobilidade, será desenvolvido um plano de mobilidade ativa, 

onde buscará a acessibilidade dos modais alternativos de transporte, através da 

priorização da locomoção a pé e através da bicicleta. Esse plano será estruturado em 

etapas de intervenções, o qual será efetuado primeiramente nas vias setoriais, nas 

coletoras e posteriormente nas vias locais. Para a sua adequação serão realizadas 

ações como retirada das vagas de estacionamento, um lado da via ou dos dois, 

supressão de uma das faixas de rolamento, entre outras.  

Nesse plano também serão analisadas a qualidade das calçadas e sua 

acessibilidade. Serão definidas as suas dimensões conforme a situação específica, 

se encontram-se no raio de abrangência das escolas, principalmente as de nível 

infantil e fundamental, perfil da população, idade, entre outros fatores. Nas vias 

setoriais e coletoras, os passeios deverão comportar uma largura mínima de 1,40 a 

2,00, conforme definido pela prefeitura de Viena (2013) e apresentada na Figura 10 
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(p.42) . Além disso, nos cruzamentos será ampliado o desenho do passeio (Figura 24, 

p.62), visando a segurança pedonal, além do aumento do tempo de travessia. Outro 

fator a ser considerado será a implantação de arborização de rua, elemento escasso 

e importante para a qualificação paisagística do espaço (ver o levantamento 

fotográfico da página 108). 

 

5.3 SEGURANÇA URBANA 

 

Para gerar proposições em termos de segurança será feito um detalhamento 

específico sobre os pontos de insegurança, razões e formas de eliminá-las ou 

amenizá-las. O levantamento de vazios urbanos, cheios e vazios, grades e 

condomínios colaborará nesta proposição.  

Visando melhorar a sensação de segurança no bairro, será revisado o 

zoneamento e analisado a sua compatibilidade com a situação atual. Tal fato 

proporcionará a definição de incentivos ao uso e ocupação do solo específicos, 

através da proposição de novas centralidades, incentivos a substituição dos muros 

por fechamentos transparentes (Figura 52, p. 97), incentivos à utilização dos imóveis 

vazios, visando proporcionar uma sensação de segurança através da permeabilidade 

visual.  

Será produzido um plano de composição da luz para o bairro, por compreender 

a importância da iluminação pública na percepção da segurança. Esse projeto 

também utilizará hierarquia viária como etapas de melhoria da condição da iluminação 

pública do local, o qual será desenvolvido inicialmente nas vias setoriais e coletoras, 

depois nas ruas integrantes da rota do transporte coletivo, pois estas são aquelas mais 

utilizadas pela população local. Além disso, será analisada a iluminação pública das 

praças e definido se há necessidade de melhoria ou não. 

 

5.4 EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS 

 

Serão analisados a necessidade de implementação dos novos equipamentos, 

conforme os raios de abrangência, e escolhidos locais de implantação conforme a 

disponibilidade de terrenos, identificados nos mapas de vazios urbanos (Figura 37, 

p.81). Tal fato buscará pela universalidade de acesso aos equipamentos públicos, 

lazer e ócio para as crianças e idosos, valorizando a sua independência de mobilidade 
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dentro da estrutura do bairro, sendo esta uma das diretrizes prioritárias de 

intervenção.  

Outra deficiência identificada foi a ausência de memória coletiva feminina na 

área de intervenção. Tal fato será considerado na nomenclatura dos novos espaços, 

onde buscará a construção de uma equidade de gênero, relativa aos antigos e novos 

equipamentos.  

Além disso, na próxima etapa também será realizada a identificação de lugares 

de encontro informal e serão apresentadas intervenções nesses espaços, visando a 

valorização das relações de vizinhança, através da criação de espaços de 

permanência nessas localidades.  

 

5.6 SÍNTESE DAS DIRETRIZES PROJETUAIS 

 

 As intervenções a serem desenvolvidas serão estruturadas em diferentes 

escalas, a escala municipal, através de alterações no zoneamento, na escala do 

bairro, através de planos setoriais, e na escala do morador, por intermédio de 

propostas de ações pontuais (Figura 85): 
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Figura 85 - Painel das diretrizes projetuais. 
Fonte: autora, 2018. 
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 Essas diferentes escalas de projeto urbano são cruciais para a produção de 

uma cidade inclusiva para todas e todos, pois baseia-se na criação de uma 

infraestrutura cotidiana e acessível conforme as diferentes fases da vida e realidade 

da população (MUXÌ, et al., 2011; VIENA, 2013).    
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6 PROPOSTA 

 

Utilizando o conceito de planejamento urbano com perspectiva de gênero, foi 

elaborado um plano de bairro para o Boqueirão, onde foi utilizado a mesma estrutura 

presente na pesquisa para a construção de propostas, as quais foram dividas em 

habitação, mobilidade, equipamentos e espaços públicos e segurança urbana. Para a 

elaboração do projeto foi considerado o diagnóstico sócio-econômico e físico territorial 

produzidos previamentes somado ao conceito de perspectiva de gênero, o qual 

baseia-se na criação de uma infraestrutura para a vida cotidiana, valorizando as 

demandas dos grupos sociais historicamente excluídos para a construção de uma 

cidade mais humana. 

Compreendo a complexidade de abordar o tema habitação,  foi proposto a 

regularização das ocupações irregulares através da criação de Zona de Interesse 

Social 1 (ZEIS-1), implantação de habitação de interesse social em áreas, terrenos ou 

imóveis vazios, subutilizados ou não utilizados através da criação da Zona de 

Interesse Social 2 (ZEIS-2) e Regularização das construções habitacionais através da 

alteração da lei de zoneamento. 

Para a mobilidade buscou-se a melhoria da mobilidade interna do bairro, 

através da implantação de ciclovia, a melhoria da segurança viária, com redução da 

velocidade das vias, extinção de binários em vias não setorias, a implantação de 

cruzamentos elevados, esquinas ampliadas e ruas com acesso exclusivo aos 

moradores, a melhoria da caminhabilidade do Boqueirão mediante nova classicação 

viária, visando estabelecer padrões de calçadas e de diretrizes viárias. 

Em relação aos equipamentos foi proposto diretrizes para incentivar o direito 

ao lazer e ócio, através da implantação de um centro esportivo, áreas verdes, praças, 

parque público, academias e playground, áreas destinadas à feiras ao ar livre, visando 

incentivar a produção local e criação de um equipamento de atendimento 

especializado às mulheres.  

Para a segurança urbana, foi proposto a ocupação de terrenos vazios e 

subutilizados com criação de praças e jardinetes, visando fomentar a interação social 

espontânea e o estabelecimento de relações de vizinhança através da criação de 

espaços de permanência. 

Além disso, também foi revisando o zoneamento do bairro, através da revisão 

do zoneamento existente e elaboração de uma nova proposta que atendesse a 
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demanda da população, valorização das potencialidades locais e diferentes dinâmicas 

existentes no território. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A construção dessa pesquisa foi produto de questionamentos sobre a aplicação 

do conhecimento técnico desenvolvido na academia, compreendendo que o mesmo 

pode ser um instrumento que reflete as estruturas de opressão ou é capaz de assumir 

um caráter questionador e subversivo.  

Essa indagação foi sobreposta ao feminismo, através da compreensão que, 

assim como a sociedade, a cidade e a arquitetura também é machista e patriarcal. Tal 

conjuntura proporciona experiências diferentes de acordo com seu gênero, mas 

também segundo sua cor da pele, orientação sexual, escolaridade, poder aquisitivo, 

idade, enfim sua localização no espaço social e urbano. 

A partir da revisão bibliográfica foi comprovado o caráter sexista, racista e 

binário do espaço urbano e foi questionado o que representa ser mulher nesse local, 

onde é travada uma resistência diária pelo direito de usufruir essa estrutura. Buscou-

se metodologias feministas, exploradas nos estudos de caso, as quais acredita-se no 

seu potencial transformador da maneira como as cidades são produzidas atualmente, 

através da inclusão dos grupos marginalizados, na produção do planejamento urbano. 

Para isso, foi utilizada a escala do bairro, visto que as obrigações atreladas aos papéis 

sociais das mulheres são manifestadas na sua rotina, sendo necessário pensar a 

cidade e sua infraestrutura como elementos vivenciados diariamente. 

Considerando tais fatores, foi escolhido o bairro Boqueirão, em Curitiba, como 

logradouro de intervenção, por ser um bairro periférico, com uma formação histórica 

que representa a negligência do poder público e resistência popular ao urbanismo 

segregador e excludente. Através dos métodos apontados no referencial teórico e nos 

estudos de caso foi criado um diagnóstico do bairro considerando a perspectiva de 

gênero, o qual gerou diretrizes projetuais que serão aprofundadas e desenvolvidas na 

etapa posterior do trabalho de conclusão de curso, em TCC2.  

Um fato a ser destacado é o caráter experimental e insurgente desse estudo e 

a sua potencialidade de pensar de forma ousada novas formas de se produzir a cidade 

a partir de novos paradigmas. Também sua metodologia, análises e estudos poderão 

inspirar novos trabalhos podendo ter um caráter replicador, com adaptações às 

diversas realidades, nos demais bairros da cidade.   

Entretanto, assumir que as dinâmicas espaciais e sociais serão alteradas 

apenas através da modificação do espaço físico é reforçar um discurso tecnocrata, 
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amplamente utilizado na arquitetura e urbanismo. Compreende-se a necessidade e 

importância de abranger o debate sobre gênero nas demais estruturas, sendo 

fundamental a implantação de medidas educativas, de combate e de conscientização 

sobre a discriminação social feminina e as maneiras como ela se manifesta, através 

da imposição de papéis sociais, violência contra a mulher, feminização da pobreza, 

entre outros aspectos.  

Portanto, comprova-se o potencial transformador da aplicação do feminismo no 

planejamento urbano como uma dentre várias maneiras de combater a misoginia, o 

machismo e o patriarcado, fator necessário para alcançar a equidade de direitos e 

construir uma cidade mais igualitária, democrática e segura para todas e todos.  
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APÊNDICE A – PRANCHAS DO PROJETO 
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Legislação não considera 
crime maioria das 
violências que as 
mulheres estão 
submetidas

Obrigações do trabalho 
reprodutivo

Falta de tempo e recursos 
econômicos 

Restrição dos direitos das 
mulheres ao ócio, lazer, cultura 

e prática de esportes 

Urbanismo 
voltado ao 

veículo 
automotivo

Ausência de 
interação social 

espontânea entre 
os moradores

Não reconhecimento nos espaços 
públicos

Ausência de monumentos, 
vias, praças, que resgatem a 
historicidade feminina

Omissão do protagonismo 
feminino na história 

Raquel Rolnik, 2009.

Construção da subordinação cultural e 
social da mulher na produção do espaço 
público

“A cidade é também um registro, uma escrita, 
materialização  de sua própria história”

meu corpo émeu corpo é

re
sis
tên
cia

re
sis
tên
cia

Ruas dos bairros 
sem socialibidade 

e vigilância 
informal

Aumento da 
sensação de 

insegurança do 
pedestre

4. equipamentos e espaços públicos

PROPOSTA

O deslocamento na malha urbana varia conforme responsabilidades atreladas ao papel social, normalmente as 
mulheres realizam uma mobilidade diária poligonal, enquanto os homens realizam um trajeto linear (VIENA, 2013).

O medo não é algo físico, mas faz parte de uma construção subjetiva, 
re�exos das estruturas sociais e culturais que re�etem em uma sensação 
de insegurança. A (in)segurança das mulheres nos espaços públicos é um 
fator limitante do seu direito à cidade, pois o medo restringe sua 
liberdade e mobilidade na malha urbana, delimitando as suas atividades 
noturnas, recreação, acesso ao trabalho, jornada cotidiana e no uso dos 
espaços urbanos, os quais estão correlacionados com a apropriação da 
cidade pelas mulheres. Tal fato se deve à dicotomia existente entre 
público e privado, a qual sociabiliza as mulheres a temer os espaços 
públicos, a noite e os estranhos, rea�rmando que esse espaço onde 
constrói-se a cidadania não lhes pertencem (COL LECTIU PUNT 6, 2017; ESCALANTE, 2014; 
RAINERO, 2009). 

*perigoso o uso também para crianças e 
adolescentes

individual 25,2%
bicicleta

0,2%

a pé 

34,1%
coletivo

40,5%

O urbanismo das cidades brasileiras é caracterizado por ser generalista, racista, sexista, 
classista e voltado ao homem universal, reforçando as necessidades e demandas de um 
grupo expeci�co e excluindo as demais parcela da população do planejamento 
urbano, incluem-se mulheres, população negra, indígena, crianças, idosos, imigrantes, 
transexuais, lésbicas, gays, entre outros. Ignorar o caráter sexista da produção do 
espaço urbano, é desconsiderar a opressão de gênero ao qual as mulheres estão 
submetidas, consequência de uma construção histórica baseada no patriarcado e no 
machismo. Essas relações apresentam-se corpori�cadas nas mulheres, onde a sua 
experiência de cidade é marcada pela luta, resistência e rea�rmação cotidiana do seu 
direito de ocupar esse espaço (BERNER; MELINO, 2016; VIANNA, 2014). 

O planejamento com perspectiva de gênero compreende esse processo histórico de 
exclusão e busca subverter essa lógica através da protagonização das demandas e 
necessidades da parcela da população marginalizada e excluída do planejamento 
urbano tecnocrata.  Entende-se que atuando num processo inclusivo da mulher na 
cidade irá se atender a todos os grupos sociais de forma mais humana, ou seja, as 
crianças, as idosas (os) e as pessoas com de�ciência (MUXÌ, et al., 2011; VIENA, 2013).

A divisão em setores estruturantes do planejamento urbano (habitação, mobilidade e acessibilidade, segurança, 
equipamentos e espaços públicos), foi proposta devido à relação das mulheres com esses serviços urbanos. Tal 
situação é consequência do seu papel social atrelado ao trabalho reprodutivo, onde as mulheres são a parcela da 
população que mais utilizam e são as mais afetadas com os cortes orçamentários nesses setores (MADRIAGA, 2004).

É possível, através de 
metodologias feministas, 

produzir um espaço urbano 
mais inclusivo e seguro para as 

mulheres e grupos 
historicamente excluídos do 

planejamento urbano? 

Propostas de um 
planejamento urbano mais 
inclusivo para todas e todos 

baseadas na vivência 
cotidiana da mulher

Propor um plano de bairro com 
enfoque na questão de gênero, 

reduzindo a escala do 
planejamento urbano para 

implantação de melhorias que 
atendas as demandas cotidianas 

de toda a população.

planejamento urbano com perspectiva de gêneroplanejamento urbano com perspectiva de gênero

Fonte: Eve Ramos, 2014.

Mulheres adquirem 
propriedade pela 
estabilidade e segurança

O principal meio de locomoção das mulheres 
é o transporte coletivo e a pé.

Considerar a perspectiva de gênero na segurança urbana é ir além dos atuais investimentos governamentais,  
os quais são baseados no combate ao crime, investimentos em policiamento, estratégias restritivas e controle 
de acessos. Deve-se parar de ignorar a existência da violência de gênero, a qual produz percepções de 
segurança diferentes para homens e mulheres, mas também conforme a idade, etnia e origem (MUXÌ, et. al., 2011).    

Valorizar a diversidade de usos e funções, a escala 
humana, a quali�cação do espaço, o respeito à 
identidade, a cultura e a natureza 

A implantação de equipamentos públicos está relacionada com o atendimento das necessidades sociais, 
principalmente do trabalho reprodutivo, sendo crucial para o acesso das mulheres ao mercado de trabalho, seu 
bem-estar e autonomia. Essa emancipação das mulheres variam conforme a condição econômica, pois aquelas 
que não podem pagar pelo serviço privado estãp submetidas a disponibilidade do serviço público e sua 
ausência afeta a sua independência �nanceira ( RIVAS, RIAÑO, 2012). 

Nos espaços urbanos as mulheres estão submetidas à violência simbólica, através do sequestro de memória, 
tornando-as mais vulneráveis psicologicamente e mais propensas a sofrerem violências físicas quando inseridas 
nesses locais (MARCONDES, 2017).

Mulheres vendem menos 
as suas propriedades 

Mulheres coordenam e 
lideram a maioria das 
ocupações urbanas 

*Mãe solo = mães que 
são as únicas ou 

principais responsáveis 
pela criança

29% dos assédios 
sexuais sofridos 
pelas mulheres 
acontecem nas ruas 
(DATAFOLHA, 2017)

setores do planejamento urbano

2. mobilidade e acessiblidade

problema premissa objetivo

1. habitação

Fonte: IPEA, 2015.

36% das 
residências  são 
che�adas  por 
mulheres 

1. Assédio

2. Necessidade de roupas 
adequadas

3. Falta de intraestrutura

4. Atividade considerada 
masculina

5. Atividade perigosa (alta 
velocidade das vias)

16% dessas  
residências são 
che�adas por mães 
solo*

Sociedade machista e patriarcal Cidade e arquitetura é um re�exo da 
sociedade

Planejamento urbano +

+

Feminismo Inclusão dos grupos marginalizados do 
planejamento urbano
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Escola

trabalho
(meio período)Creche

Casa

Visitar 
parentes

Compras

Trabalho

Compras

Casa

Escola

trabalho
(meio período)Creche

Casa

Visitar 
parentes

Compras

Trabalho

Compras

Casa

linearpoligonal

Fonte: Viena, 2013.

51% dos homens 
se deslocam 
apenas por motivo 
de trabalho

39,3% das 
mulheres se 
deslocam apenas 
por motivo de 
trabalho

Fonte: Pesquisa oridem-destino (Prefeitura de  São 
Paulo, 2012).

Fonte: Pesquisa oridem-destino 
(Prefeitura de  São Paulo, 2012).

como as mulheres se locomovem?

mulheres e espaço público

uso dos equipamentos

por quê as mulheres não pedalam?

Como melhorar a 
mobilidade e a  
acessibilidade?

O que signi�ca considerar o gênero nos 
equipamentos e espaços públicos?

Menor a condição sócio econômica da mulher, 
mais usam esses dois modais para se deslocar 

As condições de mobilidade afetam principalmente 
as mulheres pobres e periféricas 

(CERQUEIRA, 2017).

Infraestrutura para 
a vida cotidiana

Valorização do 
descolamento pedonal e 

cicloviário

3. segurança urbana

Implantação de fachadas ativas e criação 
de espaços  plurifuncionais

Espaços que incentivem interação espontânea, 
estabelecimento de relações de vizinhança e 
amizade (suporte emocional e prático)

Como as cidades podem se tornar mais seguras?

2.1.

Visão crítica das políticas habitacionais (periferização 
e remoção das ocupações urbanas, onde são 
desconsiderados fatores como feminização da 
pobreza e  importância dos laços de vizinhança)

O que signi�ca considerar o gênero na habitação?
Projeto arquitetônico que  valorize e visibilize o 
trabalho doméstico, além de atender as demandas 
de quem utiliza esse espaço por mais tempo 
(crianças, mulheres, idosos e idosas)

1.

Privilegiar  atividades como cultura, esporte, lazer, relaxar, 
tarefas domésticas e outras atividades que compõem a 
vida diária das pessoas, destacando-se a necessidade de 
distribuição e acessibilidade desses espaços na malha 
urbana. 

1.

2.

2.



Implantação de eixo de ligação 
boqueirão-centro para transporte público

A urbanização de Curitiba, marcada por in�uências modernistas, estruturou-se em um movimento tecnocrata, onde o planejamento 
urbano foi utilizado como instrumento para o mercado de terras e proporcionou uma segregação socioespacial da população pobre, 
os quais tiveram as suas demandas invisibilizadas, sendo sua comprovação a história do bairro Boqueirão (SOUZA, 2001).

Ausência de investimentos 
na região Pressão popular

Menor investimento em infraestrutura e sem 
potencial de valorização do solo

Eixo = via coletora

diagnósticodiagnóstico

BOQUEIRÃO

localização

Alto custo da terra nas 
regiões centrais

Ocupação da porção 
sul da cidade

Movimentos migratórios do 
interior do Paraná e demais 
região do Brasil

Boqueirão sem infraestrutura, 
problemas de acessibilidade e 
alagamentos

Atualmente, as fronteiras de Curitiba se expandiram e o Boqueirão, que anteriormente era excluído, hoje faz parte de um núcleo 
atrativo de investimentos, alterando o per�l dos moradores desse bairro e expulsando a população carente para as novas periferias, 
os municípios vizinhos (SOUZA, 2001).
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Áreas inundáveis
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militar

Diferente per�l 
socioeconômico

separado pela 
Av.Marechal

1950

Mapa síntese - Boqueirão

1966

Fonte: Censo, 2010.

Fonte: Censo, 2010.

Fonte: Google Street View.

Fonte: Google Street View.Fonte: Google Street View.

Fonte: Google Street View.

Fonte: adaptado IPPUC, 2017.

Fonte: SESP-PR, MAIDANA, 2017.

Fonte: SESP-PR, MAIDANA, 2017.

Fonte: Censo, 2010.

1. Importante eixo de conexão com  São José dos Pinhais (SJP)

2. Terminal do boqueirão faz integração com Região Metropolitana de 
Curitiba

3. R. Marechal F. Peixoto é um importante eixo comercial e via de 
ligação centro-sul, centro-SJP

4. R. Dr. Bley Zorning - Polo das malhas 

5. Presença do quartel militar, importante atrativo de infraestrutura e 
qualidade urbanística nas suas imediações

6. Barreiras físicas que delimitam o bairro:  linha férrea, APA e rio Belém

7. Barreiras físicas que dividem o bairro: Av. Marechal F. 
Peixoto e quartel militar 

8. 4º bairro com maior área 

9. 4,2% da população de Curitiba

10. 52,01% da população do Boqueirão é mulher

11. Densidade = 49,63 hab./ha

12. 73% da ocupação do território  é residencial

13. Rendimento médio mensal é de R$ 3007,3

Boqueirão é o 5º bairro com mais 
episódios desse tipo de violência

96,43% nas vias públicas
2,4% nas praças
0,43% nos parques

Diversidade de per�l 
socioeconômico

Diferentes tipologias 
habitacionais

Qualidade urbanística 
e habitacional 
in�uenciadas pela  sua 
localização   

00:00 - 05:00h  = 152 
05:01 - 08:00h = 63
08:01 - 12:00h = 56
12:01 - 18:00h = 111
18:01 - 20:00h = 48
20:01 - 23:59 = 137

RENDA MENSAL PER CAPTA
Salário mín.=R$510

1-3 SM

49,5%

Até 1 SM

29%

Sem renda

2,9%3 -5 SM

12,3%

+5SM

6,3%

Fonte: Censo, 2010.

rendimento médio das pessoas com 
idade ativa segundo gênero

r$1.863,99

r$1.464,32

r$1.032,07

Curitiba

Boqueirão

Homem Mulher

r$788,80

Salário mín.=R$510

características

violência nos espaços públicos em 
curitiba

ocupações irregulares

ocorrências de estupros em espaços não 
domésticos em curitiba
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*

*

*
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1. Regularização das ocupações irregulares através da criação de Zona de Interesse Social 1 (ZEIS-1)
2. Implantação de habitação de interesse social em áreas, terrenos ou imóveis vazios, subutilizados ou não 
utilizados através da criação da Zona de Interesse Social 2 (ZEIS-2)
3. Regularização das construções  habitacionais através da alteração da lei de zoneamento

Habitação

1. Melhoria da mobilidade interna do bairro, através da implantação de ciclovia.
2. Melhoria da segurança viária, com redução da velocidade das vias, extinção de binários em vias não setorias, 
implantação de  cruzamentos elevados,  esquinas ampliadas e ruas com acesso exclusivo aos moradores. 
3. Melhoria da caminhabilidade do Boqueirão mediante nova classi�cação viária, visando estabelecer padrões 
de calçadas e de diretrizes viárias.

MOBILIDADE

mAPA DE PROPOSTAS

Estratégias

1. Ocupação de terrenos vazios e subutilizados com criação de praças e jardinetes
2. Fomentar a interação social espontânea e o estabelecimento de relações de vizinhança através da 
criação de espaços de permanência. 

Segurança urbana

1. Incentivar direito ao lazer e ócio, através da implantação de um centro esportivo,  áreas verdes, praças, 
parque público, academias e playground. 
2. Áreas destinadas à feiras ao ar livre, visando incentivar a produção local.
3. Criação de um equipamento de atendimento especializado às mulheres. 

equipamentos
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1. Regularização fundiária
2. Direito de Preempção
3.  Transferência de potencial 
construtivo e do direito de 
construir
4. Desapropriação de lotes 
vazios e/ou subutilizados

instrumentos urbanísticos do
 estatuto da cidade utilizados
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hierarquia viária

*
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A caminhabilidade e acessibilidade dos passeios está relacionada à 
classi�cação do sistema viário, onde as vias setoriais e coletoras são 
padronizada. Enquanto isso, nas vias locais nota-se a ausência de padrão ou 
inexistência do passeio.

Devido à sua localização, o 
Boqueirão é um importante 
acesso à Curitiba, 
principalmente dos 
moradores de São José dos 
Pinhais (SJP), onde 34.435 
realizam esse deslocamento 
diariamente (IPARDES, 2010). 
Esse acesso é realizado através 
da Av. Marechal F. Peixoto e 
ocorre tanto através do 
transporte coletivo quanto 
individual, proporcionando 
um alto �uxo de pessoas e 
veículos no bairro.  

Para atender essa demanda, a 
solução viária utilizada foi a 
implantação binários, os quais são 
caracterizados por serem vias de 
alto �uxo e velocidade, tornando 
perigoso e não convidativo o 
deslocamento não motorizado para 
os moradores do bairro.  

proposta

Melhoria da infraestrutura para a vida cotidiana, valorizando a segurança da 
população residente do Boqueirão e privilegiando mobilidade não motorizada, 
onde buscou-se criar melhorias para incentivar o uso desses modais ao invés do 
veículo motorizado individual.

vias mais seguras para todas e todos

HIERARQUIA VIÁRIA

Acidentes de trânsito fatais no boqueirão

caminhabilidade

 Entre os anos 2010-2018 (VIDA NO TRÂNSITO, 2018)

2. Redução da velocidade das vias 
através da extinção dos binários 
localizados em vias não setoriais 

1. Trânsito mais humano e mais 
seguro com rede�nição de pistas 
de rolamento e calçadas.

1. 36,4% dos acidentes pedestres estavam envolvidos
2. Maioria das vítimas eram pessoas com idade acima de 60 anos
3. 20% dos acidentes ciclistas estavam envolvidos
4. Um dos principais motivos é a alta velocidade (23,6%)

3. Nova classi�cação viária (mais 
especí�ca). Estabelecer diretrizes 
viárias e padrões de calçadas, 
melhorando a caminhabilidade

4. Estabelecer diretrizes viárias e 
padrões de calçadas, melhorando a 
caminhabilidade

estratégias
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Fonte: Google Street View. Fonte: Google Street View. Fonte: Autora, 2018.
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Área verde existente
Área verde proposta
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Paraciclo

1. Terminal do Boqueirão
2. Terminal do Carmo
3. Parque Proposto
4. Cemitério do Boqueirão

0 0.5 1km

D1

Malha cicloviária pensada 
para o deslocamento 
dentro do bairro

Aproveitar condições naturais 
do território (pouca variação 
hipsométrica)

Incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte através da criação de uma malha cicloviária para o deslocamento dentro do bairro,  além de 
aumentar a segurança viária para os ciclistas, criando uma infraestrutura para a vida cotidiana.

Ao analisar a estrutura viária existente no Boqueirão, é perceptível a 
priorização do veículo motorizado individual em detrimento dos demais 
meios de transporte. Tal situação, conforme abordado anteriormente, 
prejudica principalmente as mulheres, as quais se locomovem em sua maioria 
a pé ou através do transporte coletivo. 

O Boqueirão, devido às suas características naturais de pouca variação 
hipsométrica, possui grande potencial para o incentivo de transportes 
alternativos, como a bicicleta. Entretanto, apesar da existência de ciclovia no 
bairro, nota-se uma baixa adesão a esse modal. Tal situação é consequência da 
incompatibilidade da infraestrutura existente com as dimensões do seu 
território, a qual foi pensada em criar conexões entre os bairros vizinhos e não 
no deslocamento interno dos moradores. 

Implantação de 
cruzamentos elevados nas 
ciclovias (vias diagonais) 

vias mais seguras para todas e todos

Estratégias

ciclomobilidade

detalhe 01

perfil viário proposto

Como as pessoas se deslocam NO BOQUEIRÃO?

1. 50% dos que utilizam o 
transporte coletivo realizam 
viagem em 1 etapa de tempo 
médio de 48min.

3. 59,5% das residências não 
possuem acesso à bicicleta 

2. O tempo médio de 
deslocamento  utilizando o 
transporte individual é de 24 min.

4. Média bicicleta/pessoa
1. Boqueirão = 0,18
2. Curitiba = 22

individual 

47%

coletivo 25% a pé

bicicleta
1%

27%

Fonte: Pesquisa 
oridem-destino (IPPUC, 2017)
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Fonte: IPPUC, 2017.
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1. Ciclovia

3. Área de permanência

4. Travessia elevada

5. Balizadores nas esquinas

8. Área verde proposta

9. Centro Esportivo proposto

Ciclovia elevada no nível da calçada, a qual 
proporciona uma maior sensação de segurança 
para os ciclistas (NACTO, 2014)

R. Vereador Antônio Casnascialo

2. Rua sem saída
Redução do �uxo de veículos nas ruas onde está 
situada a ciclovia

6. Acesso restrito
Acesso permitido à Unidade de Saúde (US), a qual 
é o único lote que possui saída de veículos voltada 
para a via

7. Rua exclusiva para pedestres e ciclistas

O balizadores localizados nas esquinas protegem 
os pedestres dos veículos motorizados

legendalegenda
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Os equipamentos são serviços públicos 
capazes de reduzir as desigualdades 
sociais, com potencial de in�uência 
além da sua função estabelecida, pois 
são espaços de integração social, onde 
se desenvolvem redes e fortalecimento 
da comunidade.  A sua disposição e 
acessibilidade possui relação direta 
com a autonomia dos grupos 
dependentes e a consequente redução 
de responsabilidades dos seus 
cuidadores, que são em sua maioria 
mulheres. Dessa forma, uma estratégia 
é a implantação de pequenos 
equipamentos espalhados pela malha 
urbana ao invés de soluções 
centralizadas.  
Ao analisar os equipamentos existentes 
no bairro, seus raios de abrangência e 
público destinado foi proposto a 
implantação de novos equipamentos 
onde buscou-se a acessibilidade de 
toda população ao seu direito ao lazer, 
ócio, saúde, educação. Esses 
equipamentos incluíram 3 creches (0-5 
anos), áreas de lazer para crianças e 
idosos, centro esportivo, parque 
público, centro de acolhimento às 
mulheres, praças e jardinetes. 

equipamentos e espaços públicosequipamentos e espaços públicos

Rio Belém
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Densidade 
crianças até 12 anos

1

97

195

Legenda
Existente
Proposta

*Raio de abrangência
 400m
Fonte: CENSO, 2010; IPPUC, 2017.

Densidade 
+60 anos

1
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Proposta

*Raio de abrangência
 400m
Fonte: CENSO, 2010; IPPUC, 2017.
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Creche municipal
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*Raio de abrangência
 400m
Fonte: CENSO, 2010; IPPUC, 2017.
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Praças  e jardinetes existentes = 18

Proposta
18 + 37 = 55 Praças e Jardinetes

1+ 16 + 11 = 28 17 + 11 = 27

17 praças homenageando 
�guras masculinas

3 dessas possuem 
nomes de militares

1 praça homenageando 
�gura feminina 

Figura religiosa Nossa 
Senhora do Carmo

memória coletiva feminina Áreas verdes

Quartel militar

Parque

Quartel militar

1. Desapropriação da área
2. Transferência de potencial
     construtivo para o Quartel Militar
3. Parte do lucro - criação de um fundo 
     para    construção e manutenção do 
     parque
4. Manutenção de responsalidade 
    compartilhada entre esfera pública 
    e Quartel Militar

1.Bosque de vegetação nativa 
   subutilizado
2.Democratização do acesso à área 
    verde através da criação de um 
    parque público
3.Extensão da R. Prof. João Soares 
   Barcelos (continuação da R. Brigadeiro Franco,   
    importante eixo de conexão com o centro-sul)

justificativas

referência - parque augusta, são paulo

estratégias

Fonte: Archdaily, 2018.

R. Prof. João S. 
Barcelos 

Situação atual

Parque público proposto

Proposta

R. Prof. João S. 
Barcelos 

Av. Marechal

Av. Marechal

Instrumentos do estatuto da cidade



uso e ocupação do solouso e ocupação do solo
DIAGNÓSTICO

zoneamento

Visando compreender melhor a urbanidade e as dinâmicas presentes no bairro foi elaborado um levantamento in 
loco para a produção do mapa de uso e ocupação do solo esquemático. Para isso, foi identi�cado o padrão das 
residências como método para compreender a qualidade urbanísticas de cada área delimitada. 

Foi veri�cada  uma clara diferença de tipologias evidenciadas nos dados sociais, as quais são separadas pelo eixo da 
Av. Marechal Deodoro Fonseca. Essas diferentes situações são também consequências físico-territoriais, que se 
estruturam conforme o zoneamento urbano.  

1. Divisão em 8 setores, 
possuindo 36,4% do seu 
território em zonas industriais 1 
e 2, onde são permitidas 
apenas 1 habitação por lote. 

2. À leste da Marechal, as 
demais zonas priorizam a 
ocupação habitacional

3. Apesar do zoneamento 
prever uma baixa ocupação 
habitacional à oeste da Av. 
Marechal, tal situação não 
ocorreu

Ao analisar o zoneamento existente (2000) e a proposta de 
lei (2018), ambos ignoraram a situação existente à leste da 
Av. Marechal F. Peixoto, onde o caráter majoritariamente 
residencial das zonas de Serviço 1 e 2 foram ignorados e os 
parâmetros de 2000 foram mantidos na proposta de lei. 
Além disso, a R. Dr. Bley Zorning  foi ignorada em amba as 
propostas, não valorizando a importância dessa atividade 
para a região e para o município.  
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Legenda Setorização
Vias principais
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Córrego não canalizado
Ocupação irregular
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Residencial alto/médio padrão
Residencial médio/baixo padrão
Residencial baixo padrão

Comercial
Serviço e residência 1
Serviço e residência 2
Córrego não canalizado

Fonte: Autora, 2018. CÓRREGO NÃO CANALIZADO
1. Residências próximas ao leito do córrego
2. Acesso através de passarelas
3. Alguns trechos possuem vegetação densa

1. Presença de residências e indústrias
2.  Setor 1 - fechamento com grade
     Setor 2 - fechamento com muro 
3. Presença de grandes extensões de muros e 
iluminação pública precária

1. Qualidade urbanística do setor varia 
conforme a renda da população
2. Áreas verdes públicas utilizadas para 
valorização imobiliária nos setores residenciais 
de alto e médio padrão
3. Locais de baixo padrão urbanístico se 
encotram próximos aos cursos d’água e nota-se 
a ausência de serviços públicos básicos como 
iluminação, coleta de lixo, etc.

SERVIÇO E RESIDÊNCIA

residencial

1.     Importantes vias de comércio vicinal
2. Boa qualidade urbanística (asfalto e 
padronização das calçadas)
3.  Arborização e iluminação pública não é 
prioridade

COMERCIAL

Fonte: Google Street View.
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Setor Especial de Habitação de 
Interesse Social (SEHIS)

Pode ser alterada por decreto

ZEIS 1 E ZEIS 2

Presente na lei de 
zoneamento, não pode ser 

alterada por decreto

proposta

ZT-LV
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ZE-M

ZR3-t

ZR3-t

EMF

ZR2-E

EBZ

ZEIs-1

ZEIs-1

ZEIs-1

ZEIs-1

ZEIs-2

ZEIs-2

ZS-2
APA 
IGUAÇU

legendalegenda
Limite município
Limite bairros
Linha férrea
Apa do iguaçú
Curso  d’água 
Vias principais

zoneamento
APA
Área De Proteção Ambiental

EBZ
Eixo Bley Zorning

EMF 
Eixo Marechal Floriano

ZEIS-1
Zona Especial de Interesse 
Social 1

ZEIS-2
Zona Especial De Interesse 
Social 2

ZT-LV
Zona de Transição Linha Verde

ZR-2
Zona Residencial 2

ZR2-E
Zona Residencial 2 Especial

ZR3-T 
Zona Residencial 3 de Transicão 

ZS-2 
Zona de Serviço 

1. Terminal do Boqueirão
2. Terminal do Carmo e 
Regional do Boqueirão
3. Quartel Militar
4. Parque Náutico
5. Cemitério do Boqueirão
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1. Redução da escala de análise

2. Diferentes dinâmicas no bairro

3. Identi�car especi�cidade de cada região 

Zoneamento que atenda as reais 
demandas de cada região

estratégias da propostoa de zoneamento

zeis - zona especial de interesse social

parâmetros

zeis 12015 e 2018 Proposta

Valorizar o comércio 
especí�co da R. Dr. Bley 
Zorning

Regularização das ocupações 
irregulares através da 
implantação de ZEIS (Zona 
Especial De Interesse Social 1 e 2)

Alterar o zoneamento 
visando adaptar-se a 
situação existente
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ZT-MF Fonte: IPPUC, 2015.
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Legenda
APA
EMF
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ZR-2

ZR3-T
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ZT-LV Fonte: IPPUC, 2018.
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ocupadas por famílias de baixa 

renda
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Áreas, terrenos e imóveis vazios, 
subutilizados ou não utilizados 
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C.A

1,0 50% 5 25%  2,50 
(Habit. instit.)

 2,50 
(Habit. instit. e  
comunitário)

2

12x360

1,0 3 15% 1,0 
(Recuo lateral)

6x180 (2) 

1,0 50% 5 25% 15x450

1,0 50% 5 25% 2,5

2,5

15x4504

Altura máx.
(Pav.)

Tx. De 
ocup.

Recuo 
frontral mín. 

(m)

Tx. De 
perm.

Afast. mín. das 
divisas (m)

Dimensão lote
(Testada mín.xÁrea)

UsosZona

Permitido

Permitido

Permitido

Proibido Habit. de transição

Proibido Habit. unifamiliar com menos de 3 
residências/lote

Proibido Habit. unifamiliar em série

Proibido Habit. unifamiliar em série

Habitacional (1)
EIHIS (3)
Comunitário 1 e 2
comércio e serviço vicinal e de bairro
Indústria tipo 1 (edi�cação existente)

Permitido

Proibido Habit. de transição e institucional

Habitacional (1)
Comércio e serviço vicinal e de bairro 

Permitido

Proibido Habit. De transição e coletiva
Comércio e serviço especí�co 1 e 2
Indústria tipo 2 e 3

Habitacional (1)
EIHIS (3)
Comunitário 1, 2 e 3
Comércio e serviço vicinal e de bairro
Indústria tipo 1 (edi�cação existente)

Habitacional 
Edifício de escritórios
Comunitário 1 e 2
comércio e serviço vicinal e de bairro

1,0 50% 5 25% 12x360
Habitacional (1)
Edifício de escritórios
Comunitário 1  e 2
comércio e serviço vicinal e de bairro
Indústria tipo 1

(*) Com compra de potencial construtivo será permitido C.A = 2,5 e altura de 8 pavimentos
(1) Permitido até 3 residências unifamiliares/lote.
(2) Parcelamento da COHAB
(3) Empreendimento Inclusivo de Habitação de Interesse Social (EIHIS) = edi�cação ou conjunto de edi�cações em que uma parte será destinada à habit. de interesse social.
(4) Terrenos lindeiros à Av. Marechal F. Peixoto é permitido padrão alinhamento, sendo proibido balanço sobre passeio e permitido marquise=1,20m.
(5) Exceto nos lotes lindeiros à R. Dr. Bley Zorning
(6) Podendo ser utilizado como estacionamento
(7) Subsolo, pavimento térreo e 2º pavimento. 
(8) Outros pavimentos

ZR-2
(2018)

ZR2-e

ZONA RESIDENCIAL 2 ESPECIAL (ZR2-e)

zeis-2
(vazio urbano)

2 
(Habitação)

2 
(Habitação)

1,0 50% 10
(Outros)

5
 (Habitação)

10
(Outros) (6)

4 
(Habitação)

2
(Outros)

4 
(Habitação)

2
(Outros)

4 60%

25% 15x450

50% 25% 15x4502 
(limite10m)

2 
(limite10m)

2 
(limite10m)

2 
(limite10m)

Permitido

Proibido Habit.  coletiva e institucional

Habitacional (1)
Comunitário  2 e 3
comércio e serviço vicinal, de bairro, 
setorial e geral
Indústria tipo 1, 2 e 3

zs-2
(2018)

ZR3-t
(2018)

zt-lv*
(2018)

Permitido
1,0 75% (7)

50% (8)

5 (4) 25% 15x450
Habitacional (1)
EIHIS(2)
Comunitário 1  e 2
comércio e serviço vicinal e de bairro
Indústria tipo 1 (edi�cação existente)

emf
(2018)

Proibido Habit. Transitória e institucional
Indústria tipo 3 

Permitido
1,0

Habit. Unifamiliar e em série (5)
Comunitário 1  e 2
comércio e serviço vicinal, de bairro, 
setorial e geral
Indústria tipo 1  e 2 

ebz

R. Ten. Tito Teixeira de Castro

R. Bartolomeu L. de Gusmão

R. Bom Jesus do Iguape
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Equipamentos existentes

Equipamentos propostos
Ponto de ônibus
Arborização

Passeio 
Edi�cação existente
Detalhe 
Córrego não canalizado
Ciclovia
Rua com acesso exclusivo para moradores

1.  Atendimento especializado à mulher
2. Centro esportivo
3. Unidade de saúde
4. Calçadão
5. Cruzamento elevado
6. Ampliação do  passeio
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localização detalhamento

Vias principais
Curso d’água
Detalhe

Legenda
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materiais

dETALHE 05
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Legenda
Córrego não canalizado
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Rua com acesso exclusivo 
para moradores
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existentes
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Equipamentos propostos
Detalhe 02
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Fonte: NACTO, 2013.

4. Ciclovia

1. Equipamento de atendimento especializado à mulher

Simpli�cação do cruzamento para aumentar a segurança viária 
para os ciclistas

6. Rotatória
Simpli�cação do cruzamento em estrela com a implantação de ruas sem 
saída, possibilitando uma ampliação do passeio nos �nais de quadra

3. Travessia elevada

2. Extensão das calçadas
Aumento da visibilidade dos pedestres e redução da distância de 
travessia para pedestres

Controle da velocidade dos veículos, proporcionando  
cruzamento preferencial ao pedestre

Referências

5. Área de permanência
Espaços de estar que propiciem o encontro informal e o estabelecimento de 
relações de vizinhança

4. Ciclovia

2. Centro esportivo

3. Unidade de Saúde

Fonte: Viewing, 2016. Fonte: NACTO,  2013. 

2 e 3. Controle de águas pluvias 

5. Córrego não canalizado

Referências

4. Travessia elevada

1. Extensão das calçadas

Infraestrutura verde que reduz a 
velocidade de escoamento e limpa a 
água da chuva

Intuito de demarcar o limite do 
perímetro de ruas de acesso exclusivo 
aos moradores

Fonte: NACTO,  2013. 

Ciclovia localizada no meio do passeio, com infraestrutura verde e 
iluminação pública delimitando seu percurso

1. Quadra institucional
Foi projetada uma quadra institucional aproveitando a presença da unidade 
de saúde e terrenos vazios, sendo implantado um centro esportivo e criação 
de áreas verdes destinada ao  lazer e ócio da população da região. 

5. Rua exclusiva para pedestres e ciclistas

Referências

Locais para incentivar o comércio local e fomentar espaços 
culturais no bairro, através da apropriação do espaço público 
pelos artistas(os) e artesãs(os) da região.  

Fonte: MeiaUm, 2015. Fonte: Gizmodo, 2014. Fonte: Lodz, 2015.
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R. Profa Maria de Assumpção

R. Vereador Antônio Casnascialo

Legenda

Acesso 
garagem

Faixa de serviço 
Forração

Canteiro 
semi-arbusto/arbusto

Área de permanência
Placa de concreto 

Passeio
Placa de concreto

Rua
Asfalto
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Concreto vermelho
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Ciclovia
Concreto vermelho 

Rua
Asfalto

Faixa de serviço

1. Forração 

2. Espécies nativas 
da região

Canteiros para controle de 
águas pluviais

1. Semi-arbusto e arbusto 

2. Espécies nativas da 
região

Grama amendoim
Arachis repens

Grama baixa 
Paspalum pumilum

Cambará 
Lantana camara
Semi-arbustiva

Caliandra
Calliandra tweedii

Arbustiva

Passeio
Placa de concreto 40x40

Ciclovia
Concreto vermelho

Acesso  garagem
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Legenda
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Forração

Passeio
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Acesso  garagem
 

Legenda

Faixa de serviço 
Forração

Área verde

Passeio
Placa de concreto

Rua
Asfalto

Passeio
Placa de concreto

Edi�cação
 
Lote

 


