
Este trabalho visa refletir sobre como a mulher ocupa 
e vivencia a cidade e sobre o espaço que deveria 
oferecer suporte à vida cotidiana do bairro. Para isto 
foi desenvolvida uma reflexão sobre a relação entre 
os gêneros e a consequente relação de dominação 
do homem sobre a mulher e como isso se reflete 
na cidade desde o desenho urbano e até escala 
do pedestre e os efeitos da estrutura patriarcal e 
androcêntrica da sociedade e da cidade. 

O espaço público é historicamente um lugar negado à 
mulher, como afirmam Josep Maria Montaner e Zaida 
Muxí: “O direito ao público das mulheres e, portanto, 
o direito de desfrutar plena e livremente do privado 
foram e ainda são uma construção lenta e cheia de 
limitações derivadas do sistema patriarcal subjacente 
às sociedades e às culturas contemporâneas” (2014, 
p. 30).

A cidade deve servir de suporte à vida cotidiana e 
a sua construção deve ser de forma colaborativa 
com a participação dos cidadãos, assim atendendo 
o interesse coletivo da sociedade, além disso 
garantindo o direito de acesso à segurança, saúde, 
educação, moradia e principalmente à dignidade 
humana. David Harvey defende a intervenção que 
atenda ao interesse coletivo dos cidadãos: “O direito 
à cidade é, portanto, muito mais do que um direito 
de acesso individual ou grupal aos recursos que a 

cidade incorpora: é um direito de mudar e reinventar 
a cidade mais de acordo com nossos mais profundos 
desejos” (HARVEY, 2014, p. 28).

Visto isso, propõe-se a elaboração de intervenções 
nos espaços públicos com foco em melhoria na 
segurança, conforto e em suporte a seus diversos 
usos possíveis, como estratégia para o cumprimento 
do direito à cidade e avanço na conquista da equidade 
de gênero.

Adotando uma perspectiva interseccional de gênero, 
pretende-se incluir no público-alvo mulheres cis, 
mulheres trans e travestis, sendo referenciadas ao 
longo do texto apenas como “mulheres”. 

Para a compreensão das possibilidades de 
intervenção, foram realizados estudos da aplicação 
da perspectiva de gênero em intervenções urbanas 
existentes, projetadas e metodologias de análise do 
espaço.

Através da análise da morfologia do território objeto 
da intervenção, cujo desenho sofreu influência 
do urbanismo modernista, foi desenvolvido um 
masterplan de um redesenho da malha urbana que 
objetiva uma cidade acolhedora, busca facilitar as 
atividades de cuidado e por fim se propõe um resgate 
da memória de mulheres símbolo da resistência.
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ATUAL - VIÁRIO PROPOSTA - VIÁRIO

ATUAL - CICLOVIÁRIO PROPOSTA - CICLOVIÁRIO

ATUAL - TRANSPORTE PÚBLICO PROPOSTA - TRANSPORTE PÚBLICO

GÊNERO

De acordo com Saffioti, “o gênero é a construção social 
do masculino e do feminino” (SAFFIOTI, 2004, p. 45), 
complementando este pensamento, em outro momento 
traz que o conceito de gênero “se trata de uma modelagem 
social, estatisticamente, mas não necessariamente, referida 
ao sexo. Vale dizer que o gênero pode ser construído 
independentemente do sexo” (SAFFIOTI, 2001, p. 129).

Concordando com e indo além na reflexão, Montaner e Muxí 
estabelecem que “o gênero é uma construção cultural de 
papéis atribuídos aos sexos que outorga espaços e estabelece 
prioridades: o privado e o público, pares complementares 
e antagônicos. [...] A cada papel corresponde um espaço: a 
casa e a cidade” (MONTANER E MUXÍ, 2014, p. 197).

Logo, de acordo com o papel, um lugar social e espacial lhe é 
direcionado, sendo o homem direcionado ao público/cidade 
e a mulher reclusa ao privado/casa; esse ordenamento tem 
raízes na hierarquia da estrutura patriarcal, a qual estabelece 
relações de poder, além da clássica dominação de classes.

O condicionamento da mulher ao espaço privado, atribui a 
ela também a responsabilidade pelo trabalho reprodutivo, 
que é relacionado ao cuidado e necessário a todo ser humano 
em algum momento da vida. Enquanto ao homem cabem 
as tarefas produtivas e remuneradas. O trabalho reprodutivo 
atribuído às mulheres, é invisibilizado pelo capitalismo, e não 
contabilizado como trabalho remunerado.

ESPAÇO PÚBLICO

Sendo o homem o ser público, assim como o conhecimento 
produzido na história, a cidade também é construída por 
e para ele. Projetos arquitetônicos e urbanísticos foram 
desenvolvidos excluindo a mulher dos espaços públicos, 
“constrangendo-as física, social e economicamente”, com 
a suposição/princípio de que “o lugar da mulher é o lar” 
(MONTANER E MUXÍ, 2014, p. 200-201).

A presença da mulher sempre foi apagada e tratada como 
marginal, assim os espaços públicos dificilmente oferecem 
suporte à vida cotidiana do bairro, as calçadas, quando 
existentes, são estreitas e deterioradas impossibilitando a 
mobilidade de uma pessoa com um carrinho de bebê ou 
com capacidade motora reduzida; a iluminação pública 
ilumina as vias dos veículos e não são pensadas junto da 
arborização, criando locais de sombra; o transporte público 
favorece os deslocamentos residência-trabalho, ignorando 
os outros trajetos existentes e necessários. 

O pensar a cidade por e como mulher não foi validado na 
academia por muito tempo, e a predominância histórica do 
conhecimento masculino refletiu-se no planejamento urbano, 
resultando em cidades segregadas por funções, onde as 
creches, escolas e comércios são distantes das habitações, 
os espaços destinados e adequados ao lazer são escassos, 
as construções não permitem a permeabilidade visual, 
essa forma da cidade dificulta a vida cotidiana e impede 
a realização da dupla/tripla jornada como é necessário e 
imposto a muitas mulheres. 

O relatório Como anda Brasília: Um recorte a partir dos dados 
da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios, realizado 
pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal 
(Codeplan), analisa os meios de transporte utilizados nos 
deslocamentos por motivo de estudo e para o trabalho, com 
“um recorte de gênero, idade, raça e renda” no DF (DEURA/
CODEPLAN, 2020). 

De acordo com este relatório, é possível afirmar que as 
mulheres utilizam mais os ônibus do que os homens, o 
que abre a perspectiva para a implementação de trajetos 
e pontos de paradas de ônibus que atendam melhor às 
necessidades desse público. Ademais observa-se uma 
crescente do deslocamento a pé pelas mulheres ao longo 
da vida, o que faz necessária a análise da qualidade da 
infraestrutura necessária para o conforto e segurança nesse 
deslocamento, visto que em geral a pessoa idosa apresenta 
também dificuldade de locomoção e diminuição da visão.

Á área de intervenção se localiza na Região Administrativa 
II - Gama, que é dividida em seis setores: Norte, Sul, Leste, 
Oeste, Central e Industrial. O local selecionado é o setor 
central do Gama, que possui relação com todos os demais 
setores da Região Administrativa e por abrigar a rodoviária, 
é uma área muito utilizada pela população do entorno 
do Distrito Federal. Neste setor se localizam os principais 
comércios do Gama, e grande parte dos prédios residenciais 
e dos equipamentos públicos comunitários como delegacia, 
hospital e administração, muitas escolas, principalmente 
particulares e existem poucos equipamentos de lazer e 
esporte.

O setor abriga uma grande diversidade de usos e ocupação 
do solo, e nele se encontram as principais atividades 
econômicas ao longo do eixo central do setor. O uso 
residencial corresponde a uma grande parcela do setor, com 
edifícios de até 6 andares, próximos ao shopping, e apenas 
dois edifícios mais recentes que ultrapassam essa altura 
e são de uso misto. As residências estão concentradas nas 
laterais do eixo central, separadas deste por lotes vazios. 

O uso institucional, no mapa de uso se refere aos edifícios 
destinados à saúde, escolas, delegacia e bancos.

Apesar da grande variedade de usos, muitas projeções e 
lotes se encontram vazios, criando grandes campos vazios 
sem uso no centro da RA, sendo a maioria das projeções 
de uso destinadas ao uso residencial multifamiliar exclusivo, 
segundo a Lei Complementar nº 948, de 16 de janeiro de 2019 
(Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal – LUOS). 

Ao analisar as áreas de de estacionamentos e passeios e 
calçadas é possível comparar a extensão das áreas destinadas 
a estacionamentos, com grande extensão na área central e as 
destinadas aos pedestres, mais presentes nas proximidades 
das residências, estas em sua maioria com pouca largura e 
próximas às vias de automóveis.

O setor abriga a rodoviária do Gama, que recebe muitas linhas 
de ônibus do entorno, e funciona como um dos terminais 
das linhas de integração do BRT, além do terminal localizado 
no setor sul e do terminal na saída do Gama. As linhas de 
ônibus circundam todo o setor e atendem as principais vias 
que cortam o setor e dão acesso aos serviços e comércios.

Os percursos e paradas de ônibus existentes não abrangem 
toda a população do setor central, quando analisado um 
raio de 200 metros para cada parada de ônibus. Visto isso, 
propõe-se a inclusão de novos percursos, com novos pontos 
de parada no percurso existente e no novo, priorizando a 
proximidade do percurso/parada e as moradias. Os novos 
percursos visam conectar o setor no sentido leste/oeste e 
assim permitir trajetos mais curtos e diversos.

Para a malha viária propõe-se a criação de novas vias, a 
maioria dando continuidade às vias já existentes, cruzando 
os vazios e criando quarteirões. A nova malha amplia a 
possibilidade de trajetos e reduz o tempo destes, e faz a 
conexão no sentido leste/oeste, antes inexistente, na maior 
parte do setor. 

Diretriz geral: 

Articulação de uma cidade inclusiva que favorece o suporte à vida cotidiana do bairro, possibilitando a combinação das tarefas 
produtivas e reprodutivas e a autonomia da população de diversas idades e capacidades funcionais.

Diretrizes específicas:

a) Melhoria da conexão da malha viária existente, através 
da criação de novas vias; 

b) Reorganização da hierarquia de mobilidade urbana 
através do redesenho da caixa viária existente, 
priorizando o pedestre e a mobilidade ativa, visando a 
redução do uso de veículos motorizados particulares e 
das áreas destinadas a estacionamentos;

c) Melhoria da acessibilidade através do alargamento dos 
passeios públicos e melhoria das suas conexões;

d) Priorização da permeabilidade visual, evitando extensas 
fachadas cegas, sem aberturas; 

e) Destinação dos lotes vazios - cujo uso segundo a 
legislação seja residencial - à habitação de interesse 
social, com possibilidade de diversidade de usos no 
pavimento térreo com fachadas ativas;

f) Criação de praças com mobiliários e equipamentos em 
consonância com o entorno existente, que estimulem a 
apropriação dos vazios urbanos, a dinamização de usos 
e públicos destes locais e proporcionem conforto aos 
usuários e possibilitem a permanência e reuniões.

P A N O R A M A  T E Ó R I C O Á R E A  D E  I N T E R V E N Ç Ã O  E  P R O P O S T A D I R E T R I Z E S
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VIA DE ATIVIDADES 2 - 16 m VIA DE ATIVIDADES 2 - 27 m

VIA DE CIRCULAÇÃO - 30 m VIA DE CIRCULAÇÃO - 30 m

VIA DE PEDESTRES - 10 m VIA DE VIZINHANÇA 1 - 12 mVIA DE VIZINHANÇA 1 - 10 m VIA DE VIZINHANÇA 2 - 20 m

VIA DE VIZINHANÇA 2 - 23 m VIA DE VIZINHANÇA 2 - 34 m VIA DE ATIVIDADES 1 - 20 m

VIA DE ATIVIDADES 1 - 26 m

PROPOSTA -  CLASSIFICAÇÃO VIÁRIA

PROPOSTA -  LOCALIZAÇÃO PRAÇAS

ATUAL - USO PROPOSTA - USO

Foi realizado o levantamento da medida 
de todas as caixas viárias do setor e 
considerando as preexistências foram 
remodeladas de acordo com as novas 
conexões e intenção de projeto.

Sendo assim as novas vias propostas 
foram classificadas em: via de pedestre, 
via de vizinhança 1 e 2, via de atividades 1 
e 2, via de circulação.

As vias de vizinhança 1 e 2 possuem o leito 
carroçável destinados ao automóvel e a 
bicicleta, sem a presença de ônibus. Já as 
vias de atividades 1 e 2 e via de circulação 
possuem o leito carroçável destinados ao 
automóvel e o ônibus, com o percuros de 
bicicleta separado do leito, visando maior 
segurança ao ciclista.

Para os ciclistas existem apenas 
ciclovias na cidade, que no setor central 
acompanham poucas das principais vias, 
apresentam falhas de conexão, e não 
dispõem de travessias sinalizadas. Na 
malha cicloviária, a proposta se baseia nas 
novas vias propostas, utilizando as vias 
de pedestres e de vizinhança 1 e 2 como 
ciclorrotas. e criando ciclovias nas caixas 
viárias de atividades 1 e 2, e de circulação, 
promovendo assim a possibilidade do 
uso mais seguro da bicicleta como meio 
de locomoção por todo o sistema viário 
do setor.

Objetivando a ocupação dos vazios 
existentes com maior variedade de 
ocupação, uso e público, é proposto 
um novo parcelamento nos quarteirões 
resultantes das novas vias, com 
agrupamentos de lotes, cujos lotes da 
esquina possuem a fachada menor 
voltada para a esquina, para promover 
uma relação melhor com os pedestres e 

evitar uma extensa fachada cega. 

Foram definidos o uso “misto 1”, que 
permite o uso residencial, comercial e de 
prestação de serviço e o uso “misto 2” que 
permite o uso comercial e de prestação de 
serviço. Além destes foram criados lotes 
com maior extensão, sendo quatro destes 
com destinação a “equipamento público 
comunitário”, visto a necessidade desses 
equipamentos de suporte às atividades 
de cuidado.

As alturas das edificações foram definidas 
considerando as alturas dos lotes e 
projeções excluídos da proposta e de 
acordo com a dimensão da caixa viária, 
visando o conforto do pedestre ao utilizar 
a via, sendo assim, os usos misto 1 e 
misto 2 foram definidos com o gabarito 
de 26 metros, com exceção dos três lotes 
próximo à administração regional, com 
gabarito de 54 metros. O uso institucional 
foi definido com gabarito de 30 metros.

Foram destinadas oito áreas para 
praças entre os novos quarteirões e os 
já existentes, onde em seis delas que já 
possuem o entorno consolidado, serão 
propostas homenagens a mulheres que 
possuem relevância nacional ou história 
relacionada à Brasília. 

As propostas para as praças com entorno 
consolidado, buscam consonância 
às preexistências e às mulheres 
homenageadas, para a representação das 
propostas serão utilizadas colagens com 
imagens de locais e projetos existentes 
que representam as ideias propostas, 
com estética desconstruída que visa 
exemplificar o potencial do espaço e 
resgatar a memória de mulheres que 
fizeram e fazem história em suas áreas.

P R O P O S T A

3/4



PRAÇA  DOROTHY STANG

PRAÇA FUMIKO KANEGAE

PRAÇA LUIZA ERUNDINA 
PRAÇA PUREZA

PRAÇA  ADNA SANTOS PRAÇA CAROLINA MARIA DE JESUS

Carolina Maria de Jesus
Fonte: Arquivo Nacional 

Dorothy Mae Stang era uma religiosa norte americana, 
que chegou no Brasil na década de 60 e na década 
de 70 iniciou a atuação na Amazônia, lutando pelo 
reflorestamento, a favor dos trabalhadores rurais na área 
da rodovia Transamazônica e diminuindo os conflitos 
fundiários.

A praça circunda uma igreja católica, muito frequentada 
pelos fiéis e que realiza grandes quermesses. Com o 
objetivo de abrigar as festividades da igreja, propõe-se 
uma praça com um grande calçadão para os eventos e, 
se relacionando com a história da homenageada, uma 
área com reflorestamento de árvores do cerrado, onde 
é possível transitar e contemplar a vegetação.

Luiza Erundina de Sousa nasceu na Paraíba, formada 
em Serviço Social, iniciou cedo na carreira política, 
trabalhando na secretaria de Educação e Cultura de 
Campina Grande (PB), Secretaria de Administração 
Federal e deputada federal por seis mandatos, foi uma 
das fundadoras do Partido dos Trabalhadores (PT), entre 
outros.

Como primeira prefeita de São Paulo, pelo PT, em 1989 
liberou o uso de skate, que havia sido proibido por Jânio 
Quadros.

Destinada à população jovem, propõe-se uma pista de 
skate composta por obstáculos que são encontrados na 
rua, como corrimão, degraus, e uma parte semelhante 
à borda de piscina. Próxima à pista, uma área destinada 
à food truck e arborização para sombrear a área.

Pureza Loyola nasceu em Presidente Juscelino, no 
Maranhão. No início dos anos 1990, o filho caçula, 
Abel, decidiu ir para o Pará em busca do sonho de 
fazer fortuna com o garimpo. Depois de um mês o 
filho deixou de dar notícias e Pureza partiu em busca 
do filho, e conheceu de perto a situação precária dos 
funcionários das fazendas do interior, mantidos em 
situações análogas à escravidão.

A procura pelo filho a levou a se tornar uma personagem 
importante na luta contra o trabalho escravo no Brasil, 
e a fez receber o Prêmio Anti-Escravidão da Anti-
Slavery International, em Londres. A história de Pureza 
foi retratada no filme que leva o seu nome, através do 
cineasta Renato Barbieri, que estreou em 2019.

A praça pretende homenagear as trabalhadoras que 
buscam uma forma digna de renda e sustento através 
do comércio informal.

Destinada às vendedoras e vendedores ambulantes 
que ocupam a área comercial próxima à rodoviária 
de maneira informal e à novas vendedoras, propõe-
se coberturas que podem ser utilizadas como abrigo 
para as trabalhadoras e áreas de permanência com 
vegetação e bancos.

Adna dos Santos de Araujo, conhecida como mãe 
Baiana, nasceu na Bahia, onde aprendeu com sua avó 
sobre folhas de plantas e a espiritualidade. Chegou em 
Brasília em 1982, onde se reconheceu como militante 
do movimento negro e levantou o terreiro Ilê Axé 
OyáBagan, que foi derrubado em 2007 pelo Governo 
do Distrito Federal, por ser considerado irregular, após 
esse episódio, organiza um movimento na Federação 
de Umbanda e Candomblé de Brasília.

Atualmente participa da Rede Nacional de Religiões 
Afro-Brasileiras e Saúde (RENAFRO), que dentre outros 
objetivos busca interligar a práticas de saúde das 
religiões afro-brasileiras e do Sistema Único de Saúde 
(SUS).

A praça fica ao lado do hospital, portanto propõe-se a 
praça como local de cultivo de plantas medicinais em 
canteiros com formato circular e elevados que facilitam 
o manuseio e cultivo por pessoas idosas, e um calçadão 
que interligue esses canteiros, com arborização que 
possibilite a permanência na praça.

Carolina Maria de Jesus nasceu em Minas Gerais, 
em 1914, estudou na escola Allan Kardec, sustentada 
pela patroa de sua mãe; trabalhou como catadora de 
materiais recicláveis em São Paulo, para sustentar os 
três filhos, morando na favela do Canindé. Carolina 
era uma leitora assídua, e começou a escrever sobre o 
cotidiano na favela e outras histórias em cadernos que 
encontrava no lixo.

Ela foi uma das primeiras escritoras negras do Brasil, a 
sua publicação mais conhecida é “Quarto de despejo”, 
lançado em 1960, que foi traduzido para treze idiomas 
e distribuído em diversos países, após o sucesso de seu 
livro, mudou-se da favela, e lançou outras obras.

A praça fica à frente de uma escola infantil pública, 
tendo as crianças e seus responsáveis como público-
alvo, propõe-se uma praça que possa ser utilizada 
na entrada e saída dos estudantes e sirva de local de 
espera para os responsáveis, com uma grande área que 
possibilita atividades infantis de diversas intensidades, 
com áreas arborizadas que circundam a praça.

A família Kanegae foi uma das primeiras famílias 
de japoneses a serem convidadas pela equipe do 
presidente Juscelino Kubitschek (JK) a iniciarem a 
produção agrícola na nova capital do país ainda durante 
a sua construção, em 1957.

A praça que homenageia Fumiko fica próxima aos 
lotes destinados à habitação de interesse social, onde 
já existem áreas de atividades, como um Ponto de 
Encontro Comunitário (PEC) quadra poliesportiva e 
um parquinho de areia infantil, um jardim cuidado 
pela população vizinha da área e quiosques. Cercada 
por prédios residenciais, a praça é muito utilizada por 
pessoas de diversas idades, mas apresenta ausência de 
caminhos pavimentados para os frequentadores, e falta 
de conservação dos equipamentos existentes.

Devido à história da homenageada dedicada à 
agricultura, propõe-se uma praça com horta comunitária, 
pavimentação nos caminhos que conectem melhor 
a praça e o entorno e novos equipamentos de lazer 
infantil. Fumiko Kanegae

Fonte: Fotografia de Tito Barros. 

Pureza Loyola
Fonte: Fotografia de Elcio Braga.

Adna Santos
Fonte: Correio Braziliense.

Luiza Erundina
Fonte: O Povo.

Dorothy Stang
Fonte: Ilustração de Rodrigo Bento.
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