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RESUMO
O Direito à Cidade é um conceito que deve ser entendido e apreendido a partir de diversas
dimensões. A mobilidade urbana, a segurança, o lazer e o atendimento de serviços
públicos, são alguns dos aspectos fundamentais que fazem parte de uma prática social
que definem a experiência espacial vivenciada pelos cidadãos. Considerando o Espaço
como a materialização das relações sociais de gênero, raça e classe, podemos afirmar que
essas intersecções geram desigualdades entre os grupos sociais feminino e masculino no
seu uso e no seu acesso. Dessa forma, analisando a experiência vivenciada pelas mulheres
na cidade de Salvador, uma das grandes capitais brasileiras, este trabalho teve como
objetivo compreender a relação entre a produção do espaço urbano e a forma como as
mulheres da cidade são atravessadas pelas suas contradições. Essa análise, baseada no
olhar da Geografia Feminista, foi realizada a partir de duas etapas, uma primeira, que teve
como base o levantamento bibliográfico de dados secundários sobre as condições de vida
das mulheres em Salvador, referentes à segurança, trabalho, mobilidade, dados da vida
cotidiana. E uma segunda etapa na qual foi utilizada a ferramenta metodológica Relief
Maps, desenvolvida por Maria Rodó-de-Zarate, da Universidad Oberta de Catalunya, a
qual traduzi para o português, e utilizei para realizar 20 entrevistas com mulheres
moradoras da capital baiana e também soteropolitanas vivendo em Barcelona e no
Québec, para levantar as sensações de segurança e vulnerabilidade ligadas a locais de uso
do espaço urbano, como o transporte público, os espaços educativos, a residência, entre
outros. Essa pesquisa além de identificar que grande parte das mulheres que vivem na
capital baiana apresentam grande taxa de insegurança e vulnerabilidade, também realizou
como produto o desenvolvimento do aplicativo FEMINISTAS.SA, o qual tem por
finalidade apoiar o Direito à Cidade para mulheres.
Palavras-chave: Geografia Urbana; Direito à Cidade; Geografia Feminista; Relações
Sociais de Gênero; Salvador; Bahia.

ABSTRACT
The concept of the Right to the City must be understood and learned from multiple
dimensions. The urban mobility, safety, leisure and public services are some of the
fundamental aspects of the social practice that define the citizen’s spacial experience.
Considering the space as the materialization of the social relations like gender, race and
class, it is possible to affirm that these intersections might originate inequalities between
the male and female social groups regarding its use and access. Thus, through the analysis
of female experiences in Salvador city, one of the greatest cities of Brasil, this work aims
to understand the relatioship between the between the urban space development and how
women in the city are affected by its contradictions. This análisis, base on the feminist
geography, was developed in two phases: the first one, base on a bibliographic research
regarding women’s life conditions in Salvador, base on safety, work, mobility and daily
life data. And the second phase, with the use of the Relief Maps methodological approach,
developed by Maria Rodó-de-Zarate, from the Universidad Oberta de Catalunya, ehich I
translated to the portuguese idiom and used as a source to apply 20 interviews with
women that live in Salvador and also with soteropolitan women that lives in Barcelona,
Spain and Quebec, Canada to collect data of vulnerability and safety feelings in relation
to the places of urban use, as public transportations, educational spaces, their residence,
and others. This reseach acknowledge not only that a great part of women that live in the
city of Salvador express a considerable insecurity and vulnerability, but also developed
the mobile app FEMINISTAS.SA, that aims to supports women’s Right to the City.
Keywords: Urban Geography; Right to the City; Feminist Geography; Gender Social
Relations; Salvador; Bahia.

RESUMEN

El derecho a la ciudad es un concepto que debe entenderse y comprenderse desde varias
dimensiones. La movilidad urbana, la seguridad, el ocio y los servicios públicos son
algunos de los aspectos fundamentales que forman parte de una práctica social y que
definen la experiencia espacial que viven los ciudadanos. Considerando el espacio como
la materialización de las relaciones sociales de género, raza y clase, podemos afirmar que
estas intersecciones generan desigualdades entre grupos sociales femeninos y masculinos
en su uso y acceso. Así, analizando la experiencia vivida por las mujeres en la ciudad de
Salvador, una de las principales capitales brasileñas, este trabajo se propuso comprender
la relación entre la producción del espacio urbano y la forma en que las mujeres de la
ciudad son atravesadas por sus contradicciones. Este análisis, basado en la mirada de la
Geografía Feminista, se realizó a partir de dos etapas, una primera, que se basó en el
relevamiento bibliográfico de datos secundarios sobre las condiciones de vida de las
mujeres en Salvador, referidos a la seguridad, el trabajo, la movilidad, datos de la vida
cotidiana. Y una segunda etapa en la que se utilizó la herramienta metodológica Relief
Maps, desarrollada por María Rodó de Zarate, de la Universidad Oberta de Catalunya,
que traduje al portugués, y que se utilizó para realizar 50 entrevistas a mujeres que viven
en la capital de Salvador y también en Salvador que viven en Barcelona y Quebec, para
plantear las sensaciones de seguridad y vulnerabilidad vinculadas a los lugares de uso del
espacio urbano, como el transporte público, los espacios educativos, la residencia, entre
otros. Esta investigación, además de identificar que gran parte de las mujeres que viven
en la capital de Bahía presentan un alto índice de inseguridad y vulnerabilidad, también
dio lugar al desarrollo de la aplicación FEMINISTAS.SA, que tiene como objetivo apoyar
el Derecho a la Ciudad de las mujeres.
Palavras-chave: Geografia Urbana; Derecho a la ciudad; Geografia Feminista;
Relaciones Sociales de Género.
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1. INTRODUÇÃO
Partindo da análise do espaço geográfico como um espaço de reprodução das
relações do sistema capitalista-patriarcal-racista1, é importante que comecemos a pensar
em como averiguar, sistematizar e representar isso de modo a revelar suas contradições,
buscando compreender como se dá a perpetuação das relações sociais de gênero2 a partir
do uso e ocupação das cidades.
Se todas as experiências vividas pelas pessoas possuem uma dimensão espacial
e as pessoas experienciam o mundo com seus corpos e seus corpos estão
organizados socialmente pelo gênero, podemos afirmar que compreender as
formas como homens e mulheres experienciam a vida e, por consequência, o
espaço é com toda a certeza profundamente geográfico. (SILVA, 2014, p. 97).

Considera-se aqui que as categorias gênero, raça/etnia e classe são estruturantes da
sociedade e que essa imbricação é fundamental para a sustentação dos sistemas que
operam em todas as relações sociais, conferindo-as condições diferenciadas de acordo
com o que as determina.
Revisitando o conceito de Direito à Cidade, inicialmente proposto por Henri
Lefebvre e, atualmente, criticado a partir da perspectiva feminista de autoras como Tovi
Fenster (2005), é possível afirmar que esta ideia deve ser entendida e apreendida a partir
de diversas dimensões. Devem ser também diversas as categorias que se cruzam e
modificam as relações do (a) sujeito (a) com o espaço de acordo com seu gênero, raça,
classe social, idade, local de nascimento, entre outros.
O Direito à Cidade” de Henri Lefebvre (1968) inauguraria os conceitos do
direito de apropriação do espaço urbano no sentido do direito de uso para as
atividades da vida cotidiana e também o direito à participação dos habitantes
como gestores do processo da produção de cidades. Entretanto sua perspectiva
em relação ao espaço produtivo, reprodutivo e ao direito à cidade possui
críticas: a cidade é apresentada sob uma visão homogênea do espaço urbano e
produtivo e, por consequência, restrito a um padrão social baseado na imagem

Consubstancialidade Saffioth: O importante é analisar estas contradições na condição de fundidas e enoveladas ou
enlaçadas em um nó. [...] Não que cada uma destas condições atue livre e isoladamente. No nó, elas passam a apresentar
uma dinâmica especial, própria do nó. Ou seja, a dinâmica de cada uma condiciona-se à nova realidade. De acordo com
as circunstâncias históricas, cada uma das contradições integrantes do nó adquire relevos distintos. E esta motilidade é
importante reter, a fim de não se tomar nada como fixo, aí inclusa a organização social destas subestruturas na estrutura
global, ou seja, destas contradições no seio da nova realidade – novelo patriarcado-racismo-capitalismo –
historicamente constituída. Saffioti (2004, p. 125). Essa citação de Heleith Saffioti apresenta uma importante síntese
do pensamento feminista aqui defendido, onde as relações sociais de gênero, “raça”/etnia e classe formam um nó
consubstancial.
1
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do homem branco heterossexual de classe média alta. A ausência da
diversidade social no texto de Lefebvre, como, por exemplo, as relações de
gênero e outras que a fazem interface, como as étnicas-raciais e de classe,
acabam por limitar o direito de usar a cidade e o direito de participar da vida
urbana (FENSTER, 2005, p. 218).

Diante disto, é possível observar que a cidade é experimentada de formas
diferentes pelas pessoas, dependendo de quem é o sujeito social, do território e como ele
se insere socialmente na cidade (MASSOLO, 1992). Essa experiência espacial, a partir
da lente feminista, compreende tanto o espaço privado como o público, inserida nos
aspectos familiares, econômicos, políticos e nas práticas sociais que envolvem a
mobilidade, a segurança, o lazer e o atendimento de serviços públicos.
Geógrafas Feministas como Tovi Fenster, Maria Rodó-de-Zarate, Linda
McDowell, além de urbanistas como Raquel Rolnik e Ermínia Maricato têm trabalhado
para desnaturalizar as relações sociais nas cidades, reconhecendo essas diferenças e
revelando que o espaço não é neutro. Para estas, bem como nesta tese, as relações sociais
de gênero moldam a estruturação do espaço, ao mesmo tempo em que a organização do
espaço age nessas mesmas relações sociais de forma dialética.
Neste sentido, pode-se afirmar que essas intersecções geram desigualdades entre os
grupos sociais em seu uso e em seu acesso, me levando às questões de pesquisa levantadas
nesta tese: Qual a experiência vivenciada pelas mulheres na cidade de Salvador? De que
forma as relações sociais de gênero se materializam na capital do estado da Bahia? Em
que grau as sensações de segurança e vulnerabilidade modificam as experiências vividas
por mulheres na cidade? E, por fim, que tipo de instrumentos podem ajudar as mulheres
a terem melhores condições de uso do espaço urbano de forma individual e coletiva?
O objetivo desta pesquisa foi compreender a relação entre a produção do espaço
urbano e de qual forma as mulheres da cidade de Salvador são atravessadas pelas
contradições deste meio. Essa análise, baseada no olhar da Geografia Feminista, foi
realizada a partir de duas etapas. Uma primeira, a qual teve como base o levantamento
bibliográfico de dados secundários sobre as condições de vida das mulheres em Salvador
referentes à segurança, trabalho, mobilidade, dados da vida cotidiana. E, uma segunda
etapa, na qual foi utilizada a ferramenta metodológica Relief Maps, desenvolvida por
Maria Rodó-de-Zarate, da Universidad Oberta de Catalunya. Traduzi esta ferramenta para
o português e a utilizei para realizar 20 entrevistas com mulheres moradoras da capital
baiana, além de mulheres soteropolitanas vivendo em Barcelona, Espanha e no Québec,
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Canadá. Através das entrevistas aplicadas, foi possível reunir dados relativos às sensações
de segurança e vulnerabilidade em relação aos locais de uso do espaço urbano como o
transporte público, os espaços educativos, suas residências, entre outros. Esta pesquisa,
além de identificar que grande parte das mulheres que vivem na capital baiana apresentam
alta taxa de insegurança e vulnerabilidade, também desenvolveu o aplicativo
FEMINISTAS.SA. Este tem por finalidade auxiliar o Direito à Cidade para as mulheres
por meio do mapeamento colaborativo, uma ferramenta de atuação e gestão coletiva das
informações georreferenciadas das cidades.
A presente pesquisa está organizada em quatro capítulos. O primeiro, sistematiza
conceitos e categorias fundamentais para as questões levantadas, como espaço geográfico
e urbano, o Direito à Cidade e o olhar da geografia feminista, expondo a minha filiação
teórico-metodológica na Standpoint Theory. Este capítulo também discute a análise
consubstancial/interseccional da sociedade com base em autoras como Heleith Saffioti e
Kimberlé Crenshaw. O segundo capítulo traz os procedimentos metodológicos da
pesquisa e cada uma de suas fases: a coleta de dados secundários, o desenvolvimento e
uso dos Relief Maps.
O terceiro capítulo se debruça sobre a análise da experiência vivida pelas mulheres
no espaço urbano de Salvador, a fim de responder questões sobre o lugar da mulher nesta
cidade, suas condições de vida, trabalho, segurança e cotidiano, utilizando dados dos
resultados apresentados pela análise dos gráficos desenvolvidos pelos Relief Maps. E o
quarto e último capítulo apresenta o aplicativo FEMINISTAS.SA e suas funções.
Uma pesquisa feminista tem o dever de pensar que os limites e fronteiras que
são estabelecidos pela tradição epistemológica não são dados, mas são
humanamente construídos, gerando consequências na visibilidade de
determinados grupos sociais. As geografias feministas devem estar atentas
para encontrar as lacunas e as razões das ausências, reinventando formas de
conceber a realidade espacial por meio do tensionamento dos conceitos e
métodos já concebidos. Logicamente, a prática de pesquisa implica a
realização inevitável de recortes da realidade, e isso está relacionado com o
estabelecimento de limites. Contudo, uma pesquisa feminista deve ser
consciente das responsabilidades sobre as intenções e as consequências das
escolhas metodológicas e dos efeitos que tais escolhas podem gerar. (SILVA;
ORNAT; CHIMIN, 2017, p.15)

Acredito que reconhecer o que é trazido pelas autoras citadas é o primeiro passo
para o meu desatar de nós. Buscar o olhar feminista em todos os fenômenos das cidades,
me entender como parte dos meus estudos. Mulher, militante, urbana, é essa a sujeita aqui
pesquisada, não como objeto distante, nem com neutralidade falseada, mas, sim, com a
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tranquilidade de errar coletivamente, entendendo o nosso papel na academia e no
movimento social feminista. Sou parte da minha pesquisa, sou mais uma entre as milhares
de mulheres que precisam estar organizadas para transformar a sociedade e subverter a
história que vem sendo contada.
Afirma-se, a partir do que foi construído como caminho teórico nesse texto, que o
Espaço Geográfico, a partir dos seus vários mecanismos, com diferentes atores, que
representam os diferentes interesses, tende hegemonicamente à reprodução das relações
sociais de gênero. Com isso, perpetuam-se as condições de vulnerabilidade e
subalternidade às mulheres, ainda que seja também esse espaço o qual as mulheres
resistem, constroem relações de solidariedade para sobreviver e se auto-organizar pela
luta por direitos.
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2. CAPÍTULO I. UMA LEITURA FEMINISTA DA CIDADE: REFERENCIAIS
TEÓRICOS, ABORDAGEM CONCEITUAL E TEÓRICO METODOLÓGICA

As bibliografias referentes à relação das mulheres com o espaço urbano
demonstram, por um lado, um grande interesse de aprofundamento nessa temática
nos últimos 30 anos, com um acúmulo considerável de trabalhos sobre o tema em
diversas áreas do conhecimento. Por outro lado, há muitas limitações referentes aos
processos metodológicos de construção das análises que expressem as inúmeras
contradições que se sobrepõem nessa relação.
Este capítulo tem como objetivo trazer a discussão teórica presente ao longo de
toda a tese, centralizando conceitos e categorias fundamentais para a compreensão da
realidade do estudo realizado. Inicialmente, são levantados os conceitos de espaço
geográfico, espaço urbano e os seus processos de produção e reprodução com base nos
principais autores da geografia crítica e marxista, trazendo à tona a abordagem feminista
do espaço a partir do olhar da geografia feminista e das modificações na concepção do
espaço urbano. Também é revisitado o conceito de Direito à Cidade, desde os autores que
o teorizaram a princípio até a sua mais recente reformulação, como consequência da
inserção de olhares mais diversos por autoras das Geografias Feministas. Este é o eixo
central dessa pesquisa, que tem por finalidade compreender a experiência das mulheres
na cidade de Salvador.
A terceira categoria em que nos debruçamos diz respeito ao conceito de nó,
consubstancialidade ou interseccionalidade que apresenta a necessidade de se analisar as
relações sociais a partir da imbricação de contradições referentes à classe social,
raça/etnia, gênero, orientação sexual, entre outras. Teoria na qual nos apoiamos para
realizar a análise do espaço urbano de Salvador, a partir da compreensão de que existe
interligações entre estruturas de poder que são aprofundadas de acordo com experiências
específicas, individuais e coletivas das mulheres nas cidades.
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2.1 ESPAÇO GEOGRÁFICO E DIREITO À CIDADE: UMA ABORDAGEM DA
GEOGRAFIA FEMINISTA

O olhar da geografia para a realidade se dá a partir da espacialização dos
fenômenos sociais. A ciência geográfica tem como objeto de estudo todos os fenômenos
passíveis de espacialização e, por isso, o lugar desta categoria é tão importante. O Espaço
enquanto objeto de estudo da Geografia passou, e continua passando, por diversas
transformações, o que permite a evolução de seu conceito e sua multiplicidade conforme
o avanço do debate teórico conceitual. Busco aqui fazer uma breve análise dessa evolução
para trazer à tona a associação entre o Espaço Urbano e as Relações Socias de Gênero,
categorias que fazem parte da espinha dorsal desta pesquisa.
Afirma-se aqui o compromisso com o absoluto esforço de superar as relações
reducionistas da lógica formal, associando a dialética à noção de movimento. O
materialismo histórico e dialético foi amplamente difundido no processo de renovação da
geografia que ocorreu entre os anos 1960-1980, a partir de elaborações sobre a relação
tempo-espaço enquanto materialidade fundamental da dialética socioespacial.
Nesse período, dá-se a reelaboração da geografia (humana) no Brasil centrada
no conceito de espaço geográfico como grande categoria de explicação nessa
ciência, especialmente, para aqueles que trabalhavam com aspectos da teoria
do valor de Marx. Processo no qual Milton Santos teve participação efetiva,
juntamente com outros professores como Manuel Correia de Andrade, Ruy
Moreira, Ariovaldo Umbelino de Oliveira, Carlos Walter Porto Gonçalves,
Antonio Carlos Robert Moraes, Armando Corrêa da Silva, Armen
Mamigonian, Roberto Lobato Corrêa, entre outros menos conhecidos e
divulgados. (SAQUET; SILVA, 2008, p. 16)

Nas décadas de 1970 e 1980, expoentes da pesquisa urbana como Milton Santos,
Henri Lefebvre e Manuel Castells analisaram a produção do espaço urbano a partir de
uma abordagem marxista, afirmando que a produção da cidade resulta de uma relação
dialética entre estrutura econômica e atores3.
[...] O espaço por suas características e por seu funcionamento, pelo que ele
oferece a alguns e recusa a outros, pela seleção de localização feita entre as
atividades e entre os homens, é o resultado de uma práxis coletiva que reproduz

Em diferentes países, constroem-se concepções de geografia denominadas ora radical, ora anarquista, ora
democrática, ora crítica etc. São variações assumidas no bojo de um movimento maior e mais amplo de
revisão das bases epistemológicas desta ciência; de conceitos, temas e de posições políticas, substantivando
um período importante de pesquisas, reflexões, debates e denúncias. (SAQUET; SILVA, 2008, p. 3)
3
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as relações sociais, [...] o espaço evolui pelo movimento da sociedade total.
(SANTOS, 1978, p. 171).

Esta abordagem, aqui adotada, nos traz a dimensão do espaço enquanto produto
da atividade humana e da relação homem-natureza, que está no cerne do processo de
reprodução da sociedade e, que materializa as necessidades impostas pelo
desenvolvimento da acumulação capitalista.
O espaço produzido dentro da sociedade capitalista encontra-se intensamente
hierarquizado, conforme a divisão em classes, raças, etnicidade, gênero o que
configura a sua diferenciação política dinâmica e multifacetada (SMITH, 2002,
p. 137).

Nesse sentido, o espaço é mercadorizado, bem como todos os seus elementos:
vias, moradias, saneamento, transporte. Todos eles concebidos como mercadorias
necessárias à viabilização da produção, circulação, distribuição e troca, condição para a
realização do ciclo de acumulação de capital.
[...] o espaço organizado pelo homem é como as demais estruturas sociais, uma
estrutura subordinada-subordinante. É como as outras instâncias, o espaço,
embora submetido à lei da totalidade, dispõe de uma certa autonomia.
(SANTOS, 1978, p. 145).

Esta pesquisa se constrói a partir da linha teórica que define o espaço como uma
construção social histórica, ou seja, como meio, condição e produto das relações sociais
de produção. Estas relações são inseridas no sistema econômico hegemônico, o que as
condicionam ao modo de produção capitalista, reproduzindo suas desigualdades e
contradições. Ainda em meio a esse debate Camacho (2010) aponta:
O espaço geográfico é uma totalidade dinâmica e contraditória produzida
historicamente na relação entre sociedade e natureza mediada pelas relações
de trabalho, ou seja, o que temos no processo de produção espacial é a natureza
primitiva transformada em segunda natureza, este é o processo de
historicização/humanização/socialização da natureza. Todavia, partindo do
pressuposto que as relações de trabalho se encontram subordinadas ao modo
de produção capitalista, o processo de produção do espaço se faz condicionado,
também, ao capitalismo que tem como características inerentes a sua lógica a
produção/ reprodução e acumulação do capital fruto da exploração do trabalho,
gerando como consequências: as desigualdades, as contradições e a luta de
classes. (CAMACHO, 2010. p. 75)

Sob este aspecto, deve-se enfatizar que a produção do espaço se dá a partir da ação
de fatores determinantes e não de forma espontânea ou aleatória, além de, no sistema
capitalista-patriarcal-racista, o poder econômico e a atuação do Estado sejam
preponderantes no processo de produção, como afirma Corrêa (1998):
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Organização espacial é o resultado do trabalho humano acumulado ao longo
do tempo. No capitalismo, este trabalho realiza-se sob o comando do capital,
quer dizer, dos diferentes proprietários dos diversos tipos de capital. Também
é realizado através da ação do Estado capitalista. Isto quer dizer que o capital
e seu Estado são os agentes da organização do espaço. Daí falar-se em espaço
do capital. (CORRÊA, 1998, p. 61).

Ainda nesse sentido, Rossini (2009) afirma que:
Se o processo de produção do espaço é um processo de trabalho, as parcelas
do espaço global se articulam e se integram a partir do papel que cada uma terá
no processo de trabalho geral. Estabelece-se então uma diversidade de relações
com intensidades desiguais, que vão produzir o espaço global mediante a
produção de parcelas espaciais menores. Na formação econômica da sociedade
capitalista, a categoria determinante da análise é o capital. Desse modo teremos
uma produção espacial voltada para as exigências e necessidades do capital,
uma população que se produzirá e reproduzirá em função de suas leis e,
consequentemente, um processo de apropriação que lhe será peculiar.
(ROSSINI, 2009. p. 10)

Tal leitura, que desvela as relações sociais de classe na produção do espaço
urbano, influenciou e influencia pesquisadoras que estudam as relações sociais de gênero
na cidade.
Para o materialismo histórico e dialético, o substrato material de todos os
fenômenos sociais apresenta grande importância, sendo necessário afirmar que
a sociedade não comporta uma única contradição, mas três fundamentais: a de
gênero, raça/etnia e a de classe. (REIS, 2015, p. 10)

Partindo-se desse pressuposto e alicerçando-se nesses argumentos, se busca
construir a análise da conexão entre as relações sociais de gênero e a reprodução do
espaço urbano.
Se todas as experiências vividas pelas pessoas possuem uma dimensão espacial
e as pessoas experienciam o mundo com seus corpos e seus corpos estão
organizados socialmente pelo gênero, podemos afirmar que compreender as
formas como homens e mulheres experienciam a vida e, por consequência, o
espaço é com toda a certeza profundamente geográfico. (SILVA, 2014, p. 97).

Para uma análise do modelo de desenvolvimento urbano a partir de uma
perspectiva feminista, em um primeiro momento é necessário reconhecer que as mulheres
ocupam posição de desigualdade neste modelo. Sendo assim, as mesmas sofrem de forma
diferenciada os impactos do mesmo sobre suas vidas, corpos e territórios. A ausência das
mulheres, em certos meios e períodos, interfere na produção do espaço urbano, já que,
em muitos países, as mulheres estiveram restritas ao espaço privado, responsabilizadas
inteiramente e em tempo-integral ao trabalho doméstico e de cuidados. (COUTRAS,
1996; DENÈFLE, 2008; SÉGUIN; VILLENEUVE, 1997).
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Essa realidade, a qual foi alterada a partir da Segunda Guerra Mundial nos países
do capitalismo central, construiu um movimento de acesso precarizado ao mercado de
trabalho, contribuindo com o acesso das mulheres ao espaço público e urbano, tornandoas também usuárias dos seus elementos essenciais: os meios de transporte público, os
equipamentos e infraestruturas urbanos. Essa transformação não ocorreu de forma
homogênea, afinal, suas especificidades são marcadas pela classe social, tanto quanto
pelo lugar no mundo. Afirmo isso para trazer à discussão a realidade dos países de
capitalismo periférico, nos quais, marcados pela colonização e pelo escravismo, já haviam
mulheres nos espaços públicos com papéis diferenciados entre as mulheres negras e as
mulheres brancas.
Nas dimensões geográficas, a mulher não pode ser vista apenas como
constituinte de um gênero, mas também da sexualidade, da raça, da religião e
da classe social. Tais elementos são vividos simultaneamente, o que nos faz
reconhecer a existência de uma pluralidade de feminilidades. Sob o
reconhecimento dos elementos materiais e simbólicos nas relações de gênero
e espaço, pesquisadores/as geógrafos/as podem ir além da análise sobre o
espaço da reprodução e revogarem o espaço da transformação (SOUZA, 2007,
p. 7).

Retomando esse fenômeno, percebe-se que este processo foi negligenciado e,
apenas na década de 1970, começam a surgir os questionamentos trazidos pelo conceito
de “cidade sexualizada”, o qual desvela que o espaço urbano é, desde seu início, planejado
por homens e para os homens. A partir desse período, as análises feministas da produção
de espaço ganharam força e as organizações de mulheres lutaram pela transformação das
práticas de planejamento urbano.
Esses estudos afirmam que os impactos da urbanização corporativa, ainda que
amplamente sentidos por toda a classe trabalhadora, têm um efeito ainda mais perverso
na vida das mulheres e alguns desses são vivenciados apenas por elas. Dentre as violações
que afetam diretamente a vida das mulheres, denunciamos as violências sofridas no
transporte público, as condições de vulnerabilidade na moradia e no trabalho, o aumento
da sobrecarga do trabalho pelo escasseamento dos equipamentos públicos como creches
e cozinhas comunitárias, além da redução na participação política e nas decisões legais
de negociação com as prefeituras no processo de formulação dos Planos Diretores de
Desenvolvimento Urbano.
Além da expulsão por meio da gentrificação dos centros urbanos, a urbanização
corporativa, altamente lastreada nos interesses do capital, destrói também bens imateriais
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da população local, como a cultura. Trata-se de uma forma de expropriação e violência
que atinge, sobretudo, a classe trabalhadora moradora da periferia das grandes cidades,
que em sua grande maioria são compostas pelas mulheres negras. Estas também são
impactadas pela quebra de vizinhança nessas áreas, ocasionando uma ruptura das relações
de solidariedade, uma das principais formas das mulheres terem condição de
sobrevivência na cidade.
A desigualdade de poder, na definição sobre o uso dado ao espaço geográfico e às
formas distintas de sua apropriação, tende a ser invisibilizada no momento de
implementação de um projeto de cidade. A forma como são avaliados os critérios que
orientam a escolha sobre a implementação são atravessados pelas determinantes de classe,
gênero e raça/etnia que definem as relações desiguais de poder na sociedade.
As áreas urbanas são marcadas pelas desigualdades de acesso e de direitos. A
população se torna refém da especulação imobiliária, principalmente as mulheres, que
sem alternativas de autonomia econômica ocupam postos de trabalho altamente
precarizados. Este quadro se agrava para essas mulheres pela necessidade da busca por
flexibilidade de horários que, consequentemente, se expressa também na flexibilização
dos direitos, usando grande parte do seu tempo diário para os deslocamentos entre casa,
trabalho, escola de crianças, postos de saúde, mercados e feiras, enquanto os homens têm
seus deslocamentos reduzidos à casa, trabalho, estudos e lazer.
A ideia de que o ambiente construído reflete os estereótipos dos lugares femininos
e masculinos e que houve uma ótica masculina na produção do espaço urbano, também
foi defendida por Bondi (1992). Ela argumenta que o planejamento urbano funcionalista
e racionalista, que domina o modo de concepção de cidade, aprisiona as mulheres em
determinados lugares ao separar as áreas comerciais, industriais e residenciais,
acentuando a divisão do trabalho entre os sexos.

A expressão de que o espaço geográfico é a materialização da sociedade e, de
que toda a existência humana é espacial, é uma concepção plenamente aceita
pelos cientistas da geografia. Contudo, nem toda a humanidade esteve expressa
no conhecimento geográfico. Esta crítica fundamenta o célebre artigo das
geógrafas norteamericanas Janice Monk e Susan Hanson, intitulado ‘On not
excluding half of the human in human geography’, presente na revista ‘The
professional geographer’ da Association of American Geographers de 1982.
Este artigo denuncia as relações de poder inerentes à produção do espaço
geográfico, a hegemonia androcêntrica que lhe é inerente e a invisibilidade
feminina. Deste movimento emergem iniciativas de tornar visíveis grupos
ausentes da produção científica geográfica e desenvolvem-se os estudos sobre
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as mulheres, gays e lésbicas, procurando evidenciar suas expressões materiais
de produção do espaço, como a distribuição espacial das moradias e áreas de
lazer, os deslocamentos físicos e as inserções de tais grupos nas relações
produtivas e reprodutivas da sociedade burguesa e patriarcal. (SILVA, 2009.
p. 41)

A concepção de cidade, segundo os trabalhos feministas, reforçava os papéis
tradicionais de homens e mulheres e constituía uma barreira para a superação das
desigualdades entre os grupos sociais masculino e feminino, uma vez que separava, de
forma contundente, as esferas públicas e privadas, como trazido por McDowell (1983).
Outras críticas às abordagens das relações sociais de sexo e espaço, que
mobilizaram o campo das Geografias Feministas, ocorreram nos anos 1990 e estiveram
centradas na discussão em torno da primazia da compreensão bipolarizada e oposicional
entre o feminino e o masculino. Além disso, as críticas eram direcionadas também à
adoção de uma feminilidade genérica, pautada pelas relações de classes e fundamentada
na figura da mulher esposa, mãe, heterossexual, branca e trabalhadora. Este reforço de
estereótipo relegava aos planos inferiores outras identidades marcadas por sistemas
políticos e culturais de opressão, como a sexualidade e a raça. Sendo assim, pode-se
entender que a leitura da distribuição funcional da paisagem urbana reflete a dominância
da perspectiva masculina sobre o espaço.
Sob esta concepção, foram criticados os padrões de uso e ocupação da terra que
separam as áreas residenciais dos espaços produtivos e de serviços, além da qualidade
dos sistemas de transporte, que dificultavam a mobilidade urbana das mulheres,
responsáveis pela vida familiar, e sua ascensão às oportunidades de trabalho e de estudo.
Huxley e Winchester (1991, p. 16) argumentam que os processos de segregação
espacial, além da compreensão da lógica capitalista que os define, relaciona-se com o
modelo social patriarcal, visto que muitas áreas são compostas pelo trabalho feminino
remunerado de forma desigual em relação ao trabalho masculino, gerando uma
feminização da pobreza urbana.
Os espaços de constrangimento como a rua, em determinados locais e horários,
ou espaços de confinamento, como as residências em periferias distantes, são claramente
elementos que tanto se referem às diferenças de acesso físico entre mulheres e homens a
determinados espaços, quanto a construção de barreiras invisíveis criadas pelo olhar e
força daqueles que impõem sua ordem e alcançam legitimidade.
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A superação das desigualdades socioespaciais passa, necessariamente, tanto pela
compreensão dos fenômenos estruturantes em sua formação quanto pela formulação de
políticas específicas para além das disputas econômicas em torno de sua produção, tendo
em vista que o espaço é resultado da ação humana em todas as suas dimensões, cujo
direito é fundamental para o avanço no processo de cidadania dos grupos excluídos. Com
base no materialismo-histórico-dialético como método de análise da realidade, temos
condições de expor as contradições na produção do espaço urbano, bem como o uso e
ocupação do solo urbano, como forma de manter as relações de poder entre os sexos, a
fim de superar essa condição de existência oprimida, explorada e dominada das mulheres
nas cidades. É no interim dessas questões que a geografia feminista, ao se opor à visão
androcêntrica da geografia hegemônica, se impõe como matéria fundamental na
construção dessa pesquisa.
O caráter androcêntrico ou masculinista do conhecimento científico se
estabelece de duas formas: uma excludente e a outra inclusiva. A forma
excludente negou por muito tempo às mulheres o acesso à produção, circulação
e apropriação do conhecimento científico. Enquanto a forma inclusiva, ao
mesmo tempo em que incorporou as mulheres nesses espaços do conhecimento
científico – sobretudo na academia – ainda permanece nos dias atuais,
omitindo-as no que se refere à condição sexuada de sujeitos que constroem o
conhecimento, ou como objeto de estudo. Ou seja, mesmo as mulheres
produzindo ou sendo “objeto” de pesquisas, ainda assim continuam sendo
invisibilizadas pela “ciência androcêntrica”, reforçando o desconhecimento
e/ou desinteresse do enfoque de gênero no conteúdo e metodologia da
produção científica (VALLEJOS; YANNOULAS; LENARDUZZI, 2003
apud MACEDO, 2010, p. 20).

A geografia hegemônica é, tanto quanto a ciência, construída socialmente nos
marcos das relações sociais capitalistas, racistas e patriarcais. A sua produção é marcada
por essas hierarquizações e exclusões, já que, como afirmado anteriormente, as relações
sociais de gênero são estruturais. O machismo e o racismo presentes nas ciências nos leva
a compreender os importantes limites conceituais, bem como os obstáculos vividos dentro
das disciplinas em pesquisas que envolvam a questão de gênero ou as relações sociais
entre os sexos.
Dessa forma, a análise espacial de sujeitos ou grupos sociais que não
correspondem às categorias hegemônicas de raça, gênero, sexualidade ou classe, por
muito tempo foi ignorada pelos estudos do campo da geografia. A exclusão desses grupos
sociais (mulheres, negros e negras, indígenas, homossexuais e transexuais) em relação ao
conhecimento geográfico foi largamente difundida e naturalizada:
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A geografia científica produzida por nós geógrafas(os) é um campo de saber
engendrado por relações de poder. Apenas quando assumimos a postura de que
o discurso científico é uma construção social e desenvolvemos uma atitude
crítica sobre os modos de se fazer a geografia, duvidando da consagração das
“verdades” estabelecidas pela versão hegemônica difundida na historiografia
do pensamento geográfico, é que compreendemos as raízes das ausências de
determinados sujeitos como agentes produtores do discurso científico
geográfico (SILVA, 2009, p. 25)

Ao afirmarmos essa produção do saber científico enquanto excludente e
hegemônico, não podemos deixar de afirmar a resistência a esse processo. Desta forma,
na década de 1970, inaugura-se no pensamento geográfico uma corrente de mulheres
geógrafas reagindo contra o androcentrismo da ciência.
Nessa perspectiva, emergiram as chamadas “geografias feministas”
desenvolvidas com o objetivo de desafiar a crença fundamentalista da
universalidade do saber geográfico estabelecido, por meio da reivindicação de
novas versões científicas que pudessem trazer para a visibilidade grupos
sociais repudiados pelo conhecimento hegemônico. As(os) geógrafas(os) que
participam desse movimento contestatório procuraram meios para construir
outras versões geográficas da realidade social. Contudo, estavam cientes de
que sua formação intelectual e toda a base conceitual disponível no campo
científico eram frutos do saber hegemônico, justamente aquele que
contestavam. Assim, paulatinamente, desconstruíram o discurso geográfico,
procurando revelar as redes que tecem o saber/poder da sociedade, e
construíram novas versões da ciência geográfica. (SILVA, 2009, p. 29)

De início, muito tímidas e com trabalhos essencialmente descritivos, essas
geógrafas iniciam sua presença na literatura geográfica e nas publicações científicas
abordando temas como: trabalho doméstico; família e/ou novos tipos de família;
distribuição do emprego feminino; entre outros. Mais tarde, evoluindo nos seus estudos,
organizando encontros, debates e formando uma rede de intercâmbio internacional essas
autoras entram para valer no debate teórico "geografia e gênero".
Tendo por base a questão da relação de gênero aplicada à análise da estrutura social
e espacial das sociedades, as geógrafas que estudam o tema levantam diversas questões
teóricas. Com o objetivo de tornar clara a relação específica das mulheres com o meio
ambiente e com o espaço, elas exploram a origem dos conceitos androcêntricos
empregados na geografia, as relações sociais entre os gêneros, a divisão sexual do
trabalho, as relações entre produção e reprodução, bem como entre o capitalismo e
patriarcado.
En sentido podemos afirmar que el enfoque de género intenta llevar a cabo una
"deconstrucción" de la Geografía, en la aceptación postmodernista del concepto.
La idea directriz radica en que el espacio no es neutro desde, el punto de vista de
género, lo cual implica la necesidad de incorporar las diferencias sociales entre
hombres y mujeres y las diferencias territoriales en las relaciones de género; " las
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implicaciones de género en el estudio de la geografía son por lo menos tan
importantes como como las implicaciones de cualquier otro factor social o
económico que transforme la sociedad y el espacio. (MARTÍNEZ; MOYA;
MUÑOZ, 1995, p. 18)

A Geografia Feminista nasce, então, no contexto da segunda onda do movimento
feminista e apresenta-se a partir de duas vertentes de análise. A primeira refere-se à
produção científica das mulheres na geografia, ciência altamente masculinizada. A
segunda refere-se à interpretação das categorias geográficas, já consolidadas, a partir da
perspectiva do feminismo, ou seja, a busca da compreensão do “Espaço”, “Território”,
“Lugar” entre outros, a partir da inserção das relações sociais de gênero como fator
relevante ou de forma mais enfática, estruturante.
Dentre os vários movimentos sociais emergentes nos anos 60, o movimento
feminista, notadamente aquele reconhecido como a “segunda onda” foi
fundamental para a inspiração da ação de geógrafas que iniciaram um
movimento interno na geografia nos anos 70, sob a perspectiva de três
objetivos principais: construir a igualdade entre homens e mulheres no âmbito
da disciplina; centrar as investigações geográficas sobre as mulheres; e desafiar
as filosofias, conceitos e metodologias que sustentavam a hegemonia da
geografia masculina. (SILVA, 2009, p. 27)

Os estudos feministas cumprem o papel fundamental de denunciar os princípios de
neutralidade, objetividade e compromisso com a "verdade" que a ciência hegemônica
propagandeia e, além disso, investigar a fundo as relações de poder e a participação das
mulheres nas comunidades científicas. Os primeiros estudos centraram-se quase que
exclusivamente na ausência das mulheres nas ciências e nas barreiras responsáveis por
essa ausência, reivindicando igualdade. Rapidamente o tema foi sendo deslocado para as
consequências científicas dessa sub-representação histórica nas ciências. Questionando a
"neutralidade de gênero" dos critérios que definem o que é científico, a própria
objetividade se tornou suspeita de ser um desígnio androcêntrico.
Enquanto uma perspectiva crítica, o feminismo traz questionamentos para a
ciência acerca da impossibilidade de uma produção de conhecimento livre da
influência das referências culturais do universo do/a pesquisador/a, colocando
em xeque os, até então, “valorosos” pressupostos de objetividade, neutralidade,
transparência, verdade e universalidade que asseguraram o rótulo de
“científico” aos conhecimentos produzidos sob esses referenciais. Assim, ao
tempo em que revoluciona as ciências sociais, alterando “conceitos e
metodologias consagradas”, o feminismo constrói um projeto alternativo de
operação e articulação teóricas que propõe desconstruções, rupturas e uma
clara definição política em torno de propostas de “emancipação das mulheres”.
(MACÊDO, 2008, p. 48)

A geografia feminista busca articular as categorias que atuam na produção e
reprodução das relações desenvolvidas no Espaço, entendendo que dessa forma é possível
revelar a forma hierárquica e desigual que se dão essas relações, tanto na casa quanto no
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trabalho e na comunidade. Ampliando a escala, também é pretendido entender como essas
relações se dão nas cidades. Para Martínez, Moya e Muñoz (1995), existem três grandes
áreas na Geografia onde são fundamentais a perspectiva das relações sociais de gênero:
As relações existentes entre gênero e conceitos chaves na Geografia como são
o espaço, o lugar e a natureza; o espaço enquanto construção social e de gênero,
o conceito de lugar e a importância que em sua definição introduzem as
diferenças de gênero, a relação entre gênero e natureza (o meio ambiente em
seu sentido amplo); 2) as diferenças territoriais nos papéis e relações de gênero;
3) o uso e experiência diferenciais do espaço entre homens e mulheres, em
distintas escalas: desde a escala local (utilização do espaço cotidiano, por
exemplo) a global (movimentos migratórios transnacionais) (MARTÍNEZ;
MOYA; MUÑOZ, 1995, p. 18).

Essa visão apresenta uma forma de resistência, tanto na geografia quanto em toda
a ciência nas quais a epistemologia feminista questiona e propõe novas abordagens
teóricas e metodológicas. Sandra Harding (1986) afirma que a ciência tem sido deturpada
pela visão hegemônica, branca e masculina que parcializa e negligencia a totalidade.
Segundo a autora, essa negligência não ocorre apenas no que diz respeito às teorias,
conceitos e métodos de investigação, mas, sobretudo, na formulação das questões, das
prioridades e na interpretação dos resultados, já que os dados podem corresponder a
qualquer interesse e responder a quaisquer questões colocadas pelo pesquisador.
A denúncia e resistência mostram como o sexismo na ciência contribuiu para a
consolidação da sociedade patriarcal e de seus interesses masculinos. Também se faz
evidente como a aplicação e resultados da ciência sexista servem à construção de uma
sociedade patriarcal-capitalista que proclama a superioridade e virilidade masculina.
Até porque, em uma sociedade impregnada de ideias machistas, patriarcalistas
e sexistas, as ações do Estado e da sociedade são direcionadas aos homens e,
do lado avesso, obstruem (ou mesmo negam) o acesso das mulheres à cidade
plena e ao seu respectivo direito à cidade (ROLNIK, 2016, online).

O sistema patriarcal justifica a exploração através das diferenças biológicas,
reforçando a ideia de uma “natureza” e de uma “essência feminina”, limitando a
criatividade das mulheres e dirigindo-as para atividades científicas que mais se adaptem
às suas prioridades neste papel: esposas, mães e donas de casa.
Entende-se aqui que o feminismo e sua produção científica estão comprometidos
com um projeto político de transformação social, buscando o fim das relações desiguais
e hierárquicas produzidas para perpetuar sistemas hegemônicos de dominação-exploração
e manutenção do poder. Nesse sentido, a Geografia Feminista busca uma transformação
não só da Geografia, mas também da sociedade como um todo.
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Ao compreender que o espaço não é neutro do ponto de vista das relações sociais
de gênero, classe e raça, torna-se fundamental, para uma análise real desse espaço, a
incorporação do conteúdo feminista que evidencia as diferentes formas de apropriação do
espaço entre o grupo social feminino e masculino, assim como a divisão racial também
estruturante do sistema capitalista-patriarcal-racista. Angela Davis (2016) enfatiza que as
diversas opressões que decorrem dessas categorias não devem se hierarquizar, mas estar
lado a lado na luta pela transformação de nossas cidades e da sociedade.
É nesse sentido que o presente trabalho busca construir uma metodologia com a
análise fundamentada no ponto de vista das feministas, a partir da concepção de que a
ciência expressa a cientista e sua visão de mundo de acordo com as suas vivências,
experiências e objetivos.
Uma pesquisa geográfica feminista, como argumenta McDowell (1999), deve
considerar a metodologia. Não basta incluir gênero como tema de investigação
geográfica. Nem toda pesquisa que leva em consideração o gênero ou, ainda,
que é realizada por uma mulher pode ser considerada uma pesquisa norteada
pelas epistemologias feministas. (SILVA; ORNAT; CHIMIN; 2019, p. 13).

Com base em autoras como Sandra Harding, Dorothy Smith, Donna Haraway,
entre outras, para as quais os procedimentos conceituais e metodológicos são construídos
a partir de determinada posição na sociedade, adota-se aqui o que é conhecido como
Standpoint Theory.
Sandra Harding (1998) ao discutir a questão da epistemologia sob o ponto de
vista feminista (stand-point ou perspectivista) defende que a pesquisa tem
inevitavelmente que incluir as experiências específicas das mulheres. As
experiências das mulheres podem potencializar o desenvolvimento de um
conhecimento mais completo, evitando os “apagamentos” existentes nas
análises com perspectivas universalizantes e androcêntricas. (MACEDO,
2010, p. 21)

Entende-se aqui que “ponto de vista” é um lugar a partir do qual uma pessoa vê o
mundo. Porém, isso não significa afirmar que só é possível escrever sobre determinado
assunto no papel de sujeita do fenômeno analisado, mas evidenciar no procedimento
científico que a objetividade e neutralidade são falácias construídas pelo positivismo e
que não é possível produzir conhecimento que não expresse a base material ou a realidade
concreta da autora. A formação do conhecimento não é neutra, não é somente objetiva,
vem sempre contagiada por nossas experiências pessoais e ideológicas, dado que reforça
a importância de termos mais mulheres pensando a cidade.
Deste modo, a geografia feminista, aqui compreendida como epistemologia a ser
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adotada, busca fazer análises sobre a cidade que revelem o espaço urbano como não
neutro, sobretudo, se avaliado na perspectiva das relações sociais de gênero, classe e raça.
Todo o processo de produção e reprodução do espaço é definido pelos diversos atores que
o realizam, tanto no âmbito da produção capitalista – com suas frações industrial,
imobiliário e especulativo - quanto em escala de Estado, com o ordenamento de acordo
com os interesses da classe hegemônica. A resistência é construída por quem vive a cidade
e nela reproduz as suas condições de vida e trabalho, pois, apesar de a cidade crescer
segregada e privatizada, não se pode escamotear que onde há repressão, há insurgência.
Busca-se aqui um caminho metodológico com a intenção de desvelar as diferentes
formas que os grupos sociais masculino e feminino se relacionam com a cidade, que são
diferenças e hierarquias que reproduzem e perpetuam os locais e papeis historicamente
desempenhados nas relações sociais de classe, gênero e raça, condicionados pelo modo
de produção capitalista do espaço urbano, que dita a localização dos serviços, a
quantidade e qualidade destes, na cidade. Conforme Rainero (2009):
El análisis de género está estrechamente vinculado con el análisis de la
urbanización en tanto ésta es expresión de las relaciones de género y al mismo
tiempo que la organización físico espacial de la ciudad, contribuye a reproducir
o promover cambios en los roles y relaciones entre hombres y mujeres.
(RAINERO, 2009, p. 126)

Apresenta-se aqui a Geografia Feminista e Perspectivista como síntese
metodológica que evidencie o encontro de duas ciências que, ao meu ver, nunca foram
passíveis de separação, ao entender que todas as relações se dão em um Espaço
Geográfico e que toda a produção desse espaço expressa as relações sociais. Então, a
imbricação, novelo e nó entre as categorias gênero, raça, classe e espaço geográfico se
tornam fundamentais para uma análise cada vez mais próxima da realidade e da coerência
científica aqui almejada.
A distinção das esferas públicas e privadas, alterando relações sociais entre
homens e mulheres, priorizando o mundo público - político e econômico - aos homens e
o mundo privado - doméstico e íntimo - às mulheres, expressam as relações sociais de
gênero na cidade. Dessa forma, o espaço privado, o trabalho doméstico e de cuidados
realizado no âmbito do lar são invisibilizados, fazendo com que qualquer análise da
produção do espaço urbano e do funcionamento da sociedade não sejam estudados na sua
totalidade e complexidade.
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Excluir a combinação patriarcado-racismo-capitalismo do sistema urbano
significa, também, excluir a existência da mulher na cidade. E isto é traduzido nos estudos
sobre o Direito à Cidade, que acaba por não compreender que, estruturalmente, a
organização do capitalismo e sua ação na cidade impõe às mulheres uma condição de
vulnerabilidade e exclusão. Isto, por sua vez, precisa ser inserido nas demandas do
conceito de Direito à Cidade, apresentando a existência real, específica e singular das
mulheres no processo de produção do espaço urbano.
A responsabilidade de desafiar os discursos hegemônicos, principalmente
enquanto produtores e produtoras de saber e conhecimento, deve posicionar a
teoria crítica como uma prática comprometida e contestadora. Para tal, é
fundamental questionar o próprio lugar de onde se teoriza, e enfim, posicionar
a/o pesquisadora(o) enquanto um sujeito epistêmico. Assim, a intenção do
debate aqui desenvolvido não defende simplesmente falar pelas mulheres ou
falar das mulheres, mas sim ouvi-las e reverberar sua voz, suas práticas, suas
lutas em um processo experimental de construção de formas de
autorrepresentação dessas mulheres enquanto sujeitas políticas que de diversas
formas constroem a luta popular nas cidades. (MONTEIRO, 2019, p. 84)

Ignorar a imbricação das relações sociais de gênero com a produção do espaço
urbano, como um sistema integrado, traduzido no binômio dominação-exploração, faz
desaparecer a divisão sexual do trabalho. Isto leva os estudiosos do Direito à Cidade a
cometer o mesmo erro da urbanização hegemônica: a invisibilização da mulher nas suas
análises. As estruturas de dominação racial, sexual e de classe afetam explicitamente a
cidade, que não é neutra, que exprime relações sociais e reproduz espacialmente as
divisões da sociedade em forma de segregação, organizando o espaço e o tempo dos
indivíduos.
Estudiosos urbanos que usam conceitos como segregação, Direito à Cidade e
revolução urbana, o fazem em termos de classes sociais e de luta de classes, dificilmente
incorporando nesses as análises de gênero. É certo que a origem de classe determina a
situação de cada indivíduo na cidade. Mas, quando pensamos nas mulheres,
especialmente as mulheres negras e periféricas, essa análise não nos basta, pois não
consegue reconhecer no cotidiano da cidade o lado patriarcal que sustenta as estruturas
sociais exploradoras e opressoras das mulheres. Por exemplo, as dificuldades de acesso e
mobilidade, a falta de oportunidades sociais, as restrições do ir e vir causadas pela
violência e insegurança, o assédio legitimado ao corpo feminino como objeto do consumo
sexual - tudo isto, mas não somente, limita as mulheres, tendo a classe como um fator a
mais neste processo. Dessa forma, a maioria desses teóricos acabam por despolitizar a
esfera do doméstico, talvez, entendendo que só assim estarão "politizando" o sistema
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urbano.
A noção de direito à cidade tem centralizado a crítica contemporânea à
desigualdade de acesso à estrutura urbana, mas via de regra adota como base
de sua crítica um sujeito abstrato, sem sexo, sem cor e sem classe. Além disso,
não reivindica necessariamente a disputa na produção do espaço. Nesse
sentido, visto a complexidade que envolve as desigualdades, qual seria o
paradigma de efetivação do “direito à cidade” para as mulheres?
(MONTEIRO, 2019, p. 84).

Será possível reconhecer e afirmar a existência das mulheres na cidade, somente,
a partir da compreensão profunda e da incorporação das reflexões sobre as relações
patriarcais e racistas aqui esboçadas, através das teorias urbanas e políticas públicas.
Assim, a partir disto, se torna possívelconstruir uma teoria do Direito à Cidade que não
exclua a vivência do grupo social feminino de suas afirmações, mesmo que não
intencionalmente.
Hoje, sem dúvida, a jovem sai sozinha e pode passear pelas Tulherias; mas já
disse quanto a rua lhe é hostil; por toda parte olhos e mãos a vigiam; se
vagabundeia irrefletidamente, com o pensamento à solta, se acende um cigarro
no terraço de um café, se vai só ao cinema, um incidente desagradável não
tarda; é preciso que inspire respeito pela sua aparência, pela sua maneira de
vestir-se: essa preocupação prega-a ao solo, encerra-a em si mesma
(BEAUVOIR, 1980, p. 480).

Mesmo que a bandeira de luta pelo Direito à Cidade não seja explícita e os
movimento de mulheres não tomem a segregação espacial que o urbano lhes impõe como
uma pauta específica, o seu conteúdo está presente nas lutas travadas pelos seus
movimentos organizados. Este conteúdo é traduzido nas lutas das mulheres por creches,
educação não-sexista nas escolas, trabalho e remuneração salarial igualitária, formação
profissional, grupos de saúde e sexualidade, direito ao aborto e contracepção, grupos
antiviolência, delegacias de defesa da mulher, casa de refúgio para mulheres vítimas de
violência, centros de atendimento jurídico e social, casas de mulheres, grupos culturais,
livrarias, editoras, entre outros. São essas, sobretudo, lutas pelo direito à cidadania e à
cidade.
Em todo o mundo mulheres estão tomando consciência dos problemas espaçotemporais impostos pela organização da cidade, inventando práticas de apropriação e de
autogestão do espaço, demonstrando publicamente sua existência. Desse modo, elas
politizam o cotidiano das relações sociais de gênero, articulam demandas e as impõem às
instâncias políticas. A introdução da "divisão sexual do trabalho" no planejamento urbano
é primordial e revela que sem o trabalho doméstico, de cuidados e do trabalho reprodutivo
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é impossível a manutenção do sistema capitalista.
Grande parte do planejamento urbano e das propostas de políticas públicas não
apresentam intervenções voltadas ao enfrentamento da situação de metade da população.
Estamos falando aqui de alternativas que melhorem a situação de vida das mulheres e de
estratégias que levem em conta sua especificidade, incorporando-as como grupo
prioritário no combate ao projeto hegemônico de cidades. Este projeto hegemônico não
atende às demandas da classe trabalhadora, reforçando as condições de opressão e
exploração impostas pelo nó - capitalismo-patriarcado-racismo.
É necessário que o Direito à Cidade estabeleça o compromisso com a igualdade e
com a justiça social, permitindo que suas análises estimulem a criação de mecanismos
formais de implementação de políticas relativas à condição da mulher na sociedade. Além
disto, se faz necessário que estes mecanismos apontem para o rompimento não só com a
desigualdade de classes, mas também com as estruturas racistas e patriarcais como parte
do seu projeto de sociedade.
Assim, o conceito de Direito à Cidade só terá sentido se conjugar as lutas pelo fim
da sociedade de classes, das desigualdades de gênero e desigualdades de raça. Somente
dessa forma será possível dar verdadeira dimensão ao conceito, opondo-se ao projeto de
cidades atual.
Para os homens, o domínio do espaço público, a ocupação da “rua”, o acesso e o
direito às cidades sempre foi algo naturalizado. Para as mulheres, o confinamento no lar
nas classes altas e a violência urbana, nas mulheres em condições de vulnerabilidade são
as regras, entendendo isso como uma determinante no processo de produção e reprodução
das cidades e casas. A família nuclear ocidental é uma “célula” de produção da vida e,
evidentemente, em uma sociedade capitalista-patriarcal-racista, de produção de
mercadoria, neste caso, a “força de trabalho”, como elucida Saffioti (1976):
O trabalho doméstico, por exemplo, caracteriza-se pela produção de valores de
uso diretamente consumidos pela família, não podendo afirmar que esteja
organizado em moldes capitalistas, embora a dona de casa que o executa possa
estar fortemente imbuída das ideologias dominantes na sociedade capitalista
de consumo de massa. Embora o fruto de seu trabalho não venda no mercado
capitalista, a dona de casa desempenha função importantíssima na preservação
do sistema capitalista, na medida em que os serviços que presta incidem
diretamente na produção e na reprodução da força de trabalho, mercadoria
imprescindível à reprodução do capital. Não se poderia, entretanto, falar em
modo de produção doméstico, já que a organização do trabalho não recobre
todas as instâncias necessárias à constituição de um modo de produção, mas
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imbrica-se no modo de produção capitalista ao qual serve. (SAFFIOTI, 1976,
p. 5)

Essa responsabilização pela produção e reprodução da vida, expresso no trabalho
doméstico e de cuidados, faz com que a relação da mulher com a cidade seja
fundamentalmente diversa da forma que os homens experienciam esse espaço.
Historicamente, as mulheres viveram as cidades em outros planos e dimensões,
que não os da objetividade construtiva da arquitetura e do urbanismo. Além
disso, o modo como a mulher existe e se move na cidade é obviamente diverso
do modo masculino de ser e se conduzir no espaço urbano. E não digo isso em
termos vagos, ainda que verdadeiros, no sentido de que são distintos os modos
masculinos e femininos de lidar com o mundo. (RISÉRIO, 2015, p. 265)

Concordando com muitas geógrafas feministas, a exemplo de Sabaté (1995),
entendemos aqui que a ciência é uma construção social e, como tal, não pode ser neutra.
“Os avanços de uma disciplina científica não estão à margem dos problemas sociais e dos
debates políticos que levantam. São os interesses dos grupos de poder que mantém a
ciência e as mudanças nas construções gerais do pensamento teórico e filosófico.”
(SABATÉ, 1995).
A omissão científica da abordagem da mulher enquanto sujeito social tem sido
denunciada por geógrafas feministas através de seu esforço em incluir o gênero
enquanto um objeto de estudo da geografia e, para muitas delas, o estudo da
mulher foi uma decisão política e uma estratégia de tornar seu trabalho visível
no corpo da pesquisa geográfica. (SILVA, 2003, p. 34)

A expressão “Geografia Feminista” foi substituída pelo seu plural “Geografias
Feministas” a fim de expressar a pluralidade científica e ideológica existente neste campo
de produção científica. Apesar da existência de algumas diferenças nos interesses e nos
métodos de pesquisa científica, devemos destacar que alguns dos objetivos fundamentais
são compartilhados entre si. Como exemplo, essas pesquisam coincidem nas ideias de
tornar visíveis as experiências e problemas das mulheres que foram ignorados pela
produção geográfica passada, demonstrar a importância de incorporar o gênero na análise
geográfica e promover a transformação social em um mundo mais justo. Embora essas
temáticas estejam presentes na ciência geográfica há mais de trinta anos, é comum que
seja questionada a validade das abordagens desse teor para o desenvolvimento teórico e
metodológico da ciência.
A Geografia Humana, até recentemente, preocupada apenas com os lugares,
distâncias e locais, não percebia que na natureza de todo fenômeno geográfico
tem um componente de classe social, sendo está articulada as questões de
gênero e raça/etnia. Mas o enriquecimento é mútuo: A partir da Geografia, o
feminismo reconhece a base geográfica da vida social, que não pode ser

33
completamente explicada sem conhecer o contexto espacial em que eles
aparecem. Do Feminismo, a Geografia aprende a reconhecer a natureza pelo
gênero das estruturas e padrões territoriais. (REIS, 2015, p. 30)

2.2 OS CAMINHOS DA TEORIA FEMINISTA: NÓ, CONSUBSTANCIALIDADE,
INTERSECCIONALIDADE?

Vivemos, atualmente, em um momento histórico no qual as teorias da
multiplicidade e da diferença estão em voga nas análises da sociedade. Diferente de outras
épocas nas quais as análises eram marcadas pela unidade e a estrutura, hoje vemos uma
grande ênfase na possibilidade de dar cara, identidade e individualidade aos grupos
sociais. Para tanto, o sexo, a sexualidade, a raça, a identidade de gênero, as localidades, a
geração e outras diversas categorias entram em cena para construir novas compreensões
sobre os fenômenos sociais abordados.
Esse movimento de singularização de experiências e de transformação da ciência
apresenta pontos positivos e negativos, seja na produção das análises, seja na luta política
decorrente desses novos conteúdos. A emergência de estudos que trazem para o centro
das análises os arranjos sociais que muitas vezes foram invisibilizados nas teorias
tradicionais, não ocorre de forma homogênea e nem em uníssono. São diversas as teorias
das diferenças e o feminismo é um dos grandes responsáveis por essas mudanças, visto
que, dentre as teorias da sociedade de classes, as relações sociais de gênero surgem como
forma de superar as relações reducionistas, apresentando a diversidade no cerne das
relações sociais de classe.
As contradições apresentadas à luta de classes, pelo feminismo, permitiram que
ocorresse um aprofundamento tanto das análises quanto da ação política dos movimentos
sociais. A potência dessas teorias não se encontra nas rupturas ou na “especialização” das
lutas sociais, mas no reconhecimento da diversidade e da necessidade de construção de
ferramentas que correspondam à essa realidade.
Dentro da geografia, a possibilidade de unir categorias fundamentais do
feminismo e da análise espacial nos move a orientar o nosso olhar para esses modos de
se fazer uma ciência que inclui e une, sem ignorar, por exemplo, a construção histórica
da opressão e exploração das mulheres, no contexto da produção do espaço.
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O importante é analisar estas contradições na condição de fundidas e
enoveladas ou enlaçadas em um nó. [...] Não que cada uma destas condições
atue livre e isoladamente. No nó, elas passam a apresentar uma dinâmica
especial, própria do nó. Ou seja, a dinâmica de cada uma condiciona-se à nova
realidade. De acordo com as circunstâncias históricas, cada uma das
contradições integrantes do nó adquire relevos distintos. E esta motilidade é
importante reter, a fim de não se tomar nada como fixo, aí inclusa a organização
social destas subestruturas na estrutura global, ou seja, destas contradições no
seio da nova realidade – novelo patriarcado-racismo-capitalismo –
historicamente constituída. (SAFFIOTI, 2004, p. 125)

Esta citação de Heleith Saffioti apresenta uma importante síntese do pensamento
feminista aqui defendido. Nele, as relações sociais de sexo, “raça”/etnia e classe formam
um nó consubstancial, ao passo que “a força de trabalho que se vende é indissociável do
corpo que a porta, bem como as suas formas de apropriação e exploração estão definidas
não só pelas relações de classe, mas também de ‘raça’ e de gênero” (ÁVILA, 2011, p. 65).
Heleieth Saffioti trabalhou com o paradigma marxista e, diferente da maioria das
feministas da segunda onda, a autora não descartava os teóricos Marx e Engels, negando
que os dois eram economicistas. A autora afirma:
Produzir a vida, tanto a sua própria, através do trabalho, quanto a vida do outro,
através da procriação, nos aparece, pois, desde agora, como uma dupla relação:
de uma parte, como uma relação natural, de outra parte, como uma relação
social — social no sentido da ação conjugada de muitos indivíduos, pouco
importando em que condições, de que maneira e com que objetivo. Disto
decorre que um modo de produção determinado (…) está permanentemente
vinculado a um modo de cooperação determinado (…), e que este modo de
cooperação é, ele próprio, uma ‘força produtiva’… (MARX; ENGELS, 1845
apud SAFFIOTI, 1984, p. 96-97).

Segundo a autora, o trecho anterior permite verificar o caráter não-economicista
do conceito de modo de produção, na medida em que dele é possível extrair que: (i) a
produção da vida envolve a produção da vida material propriamente dita, ou seja, os
meios de subsistência necessários à satisfação das necessidades humanas, a reprodução
dos seres humanos e as relações sociais ou um modo de cooperação entre os indivíduos,
capazes de permitir a produção e a reprodução da vida. Ademais, o conceito de força
produtiva ultrapassa os limites do mundo meramente material, englobando as próprias
relações sociais que se desenvolvem entre os seres humanos; (ii) O determinismo
econômico, em última instância, implica a compreensão ampla de força produtiva
derivada do duplo caráter de produzir a vida - a relação dos homens com a natureza e a
relação dos homens entre si. Logo, as representações que os homens fazem do seu modo
de produzir a vida funcionam também como forças propulsoras da produção da vida em
sentido lato e; (iii) os autores não hierarquizam produção e reprodução da vida.

35
Portanto, é possível afirmar que ao usar o materialismo-histórico-dialético
enquanto método de análise da realidade, abrimos as portas pros diversos fenômenos
sociais que ocorrem. Através disto, é possível trazer a concretude e a superação cotidiana
enquanto princípios, o que nos obriga a exercitar o olhar para as contradições do
movimento histórico do real. Nesse sentido, a afirmação de que a divisão sexual do
trabalho é a base material que estrutura as relações sociais de sexo nos ajudam a
compreender de que forma a sociedade atual se organiza e, também, como as relações
estruturantes se expressam na vida das mulheres em seus mais diversos aspectos.
Segundo Kergoat (2009), a divisão sexual do trabalho pode ser conceituada como
a divisão social do trabalho decorrente das relações sociais de sexo, sendo adaptada
historicamente segundo a sociedade na qual se insere ao mesmo tempo em que também
molda essa sociedade. Esta divisão é provida de dois princípios: o da separação e o da
hierarquização, ou seja, existem trabalhos de homens e trabalhos de mulheres, onde os
primeiros valem mais que os segundos. Significa, portanto, a destinação prioritária dos
homens à esfera da produtividade e das mulheres à esfera reprodutiva e, simultaneamente,
à apreensão pelos homens das funções de forte valor social agregado - políticas,
religiosas, militares, entre outros.
A partir destas reflexões, surgem pesquisas sobre o trabalho doméstico e a
reivindicação de seu reconhecimento enquanto trabalho. De acordo com Hirata e Kergoat
(2009) “isso permitiu considerar simultaneamente as atividades desenvolvidas na esfera
doméstica e na esfera profissional, o que abriu caminho para se pensar em termos de divisão
sexual do trabalho”. Deste modo, o sentido inicial do conceito de divisão sexual do trabalho
correspondia a uma “articulação das duas esferas”. Contudo, essa articulação teria logo se
mostrado insuficiente e inspirou as pesquisadoras a um segundo nível de análise: “a
conceituação dessa relação social recorrente entre o grupo de homens e o das mulheres”,
de onde se fez surgir o termo francófono “relações sociais de sexo” (HIRATA; KERGOAT,
2009, p. 265).
Quando unimos aa espacialização da divisão sexual do trabalho a esse conceito,
podemos ver que a contribuição dessa categoria nos ajuda a compreender as relações de
produção do espaço. Este se divide intencionalmente em áreas produtivas e reprodutivas
em que os locais de trabalho remunerado e não-remunerado também são hierarquizados,
conferindo às cidades um caráter excludente por meio da baixa mobilidade das mulheres
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neste espaço. Por sua vez, este fenômeno significa também um baixa mobilidade em relação
às condições de trabalho devido à dificuldade imposta pela manutenção concomitante da
vida profissional e da reprodução.
Para as geógrafas feministas dessa tendência teórica, gênero deve
compreender as relações de dominação e subordinação, não podendo
ser tratadas de forma separada, mas intrínseca às lutas de classe, sendo
uma forma de superar a totalidade dos sistemas de exploração presentes
nas diversas sociedades. Já o patriarcado é entendido por elas como um
sistema de relações hierarquizadas em que seres humanos possuem
poderes desiguais. (REIS, 2015, p. 26)

Hirata e Kergoat (1994, p. 4) salientam que “as relações de classe e sexo
organizam a totalidade das práticas sociais, em qualquer lugar que se exerçam”, o que
significa que “não é só em casa que se é oprimida nem só na fábrica que se é explorado”.
As autoras demonstram, mesmo que em outros termos, uma preocupação similar à de
Saffioti (que usa o termo “exploração-dominação”) na não aplicação, de forma
excludente, das categorias de exploração e opressão, assim como comungam da
percepção da necessidade de analisar articuladamente os espaços doméstico, assalariado,
privado e público.
Por considerar importante colocar no centro da análise a problemática do espaço
urbano em uma perspectiva que incorpore as reflexões feministas, apresentamos, a seguir,
dois caminhos teóricos desenvolvidos por autoras que cunharam os conceitos de
consubstancialidade e de interseccionalidade, ao trazer à tona a problemática desta
relação entre classe, gênero relações raciais. Posteriormente procuramos compreender
como estas duas formulações da teoria feminista influenciaram no debate sobre a mulher
nas cidades, incorporados pelas teóricas da Geografia Feminista.
Saffioti (2013) compreende que as classes sociais têm uma história muito mais
curta do que a do gênero. Desta forma, a autora analisa que as classes sociais são, desde
sua gênese, um fenômeno gendrado. Por sua vez, uma série de transformações no gênero
são introduzidas pela emergência das classes e para amarrar melhor essa questão, afirma
que é preciso juntar a este, o racismo.
Em ‘‘A mulher na sociedade de classes’’, publicado pela primeira vez em 1969,
Saffioti já apontava a questão da contradição de raça/ etnia, avaliando o lugar das
mulheres escravizadas na sociedade colonial brasileira.
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Com efeito, cabia à escrava, além de uma função no sistema produtivo
de bens e serviços, um papel sexual, via de uma maior reificação e,
simultaneamente, linha condutora do desvendamento do verdadeiro
fundamento da sociedade de castas. Se, por um lado, a função da negra
escrava, enquanto mero instrumento de prazer sexual de seu senhor, não
indica que nesta relação as partes envolvidas tenham superado o ‘nível
primário e puramente animal do contrato sexual’, por outro, o produto
dessa relação assume, na pessoa do mulato, a forma de um foco
dinâmico de tensões sociais e culturais (SAFFIOTI, 2013, p.236).

Desde então, esta especificidade da escravidão da mulher negra, “utilizada como
trabalhadora, como mulher e como reprodutora de força de trabalho” (SAFFIOTI, 2015,
p. 237) já havia sido abordada pela autora, que também analisou alguns dos resquícios
desta formação social escravista na conformação da condição da mulher na sociedade de
classes. Considera-se possível afirmar, assim, que Saffioti entendia a relação social racial
como categoria analítica presente e fundamental para compreender também as relações
de classe e gênero.
Assim, na intenção de compreender a forma como se relacionam classe, gênero e
raça/etnia, Saffioti (2013) trabalha com a teoria do “nó”. Segundo ela, quando enoveladas,
as relações gênero-classe-raça são regidas por uma lógica diferente das que orientam cada
uma das contradições separadamente. Cada uma apresenta uma dinâmica especial quando
estão no nó, pois se condicionam a esta nova realidade. As circunstâncias históricas em que
o nó se encontra dotam as contradições de formações distintas.
Segundo essa proposição, entender as relações como um nó significa não somente
a soma destas simplesmente, mas a percepção da realidade composta e nova, resultante
desta fusão. Por consequência, Saffioti considera analiticamente insuficiente o conceito
de superexploração no caso das mulheres (conceito também criticado como insuficiente
por Kergoat), pois não se tratam de discriminações quantitativas, mas qualitativas:
Uma pessoa não é discriminada por ser mulher, trabalhadora e negra.
Efetivamente, uma mulher não é duplamente discriminada porque, além
de mulher, é ainda uma trabalhadora assalariada. Ou, ainda, não é
triplamente discriminada. Não se trata de variáveis quantitativas,
mensuráveis, mas sim de determinações, de qualidades, que tornam a
situação das mulheres muito mais complexa. (SAFFIOTI, 2013, p. 115)

Segundo Saffioti, o importante é a análise destas contradições na condição de
fundidas ou enoveladas ou enlaçadas em um nó. Não se trata da figura do nó górdio nem
apertado, mas do nó frouxo, deixando mobilidade para cada uma de suas componentes
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(SAFFIOTI, 2009, p. 25). Na concepção da autora, as relações de classe, gênero e raça
não atuam livre e isoladamente.
A apreensão de que cada uma das contradições integrantes do nó adquire relevos
distintos, de acordo com as circunstâncias históricas, seria importante para não tomar as
relações como fixas. Nisto também se inclui a organização destas sub-estruturas na
estrutura global, ou seja, destas contradições no seio da nova realidade – novelo
patriarcado-racismo-capitalismo, historicamente constituída.
Assim, neste novelo ou nó, uma realidade distinta de suas partes constituintes
seria, segundo Saffioti (2009), uma estrutura de poder que unifica as três ordens – de
gênero, de raça/etnia, de classe social - que são separadas no plano da análise. A autora
segue o raciocínio em um sentido eminentemente marxista ao afirmar que “o prejuízo
científico e político não advém da separação para fins analíticos, mas sim da ausência do
caminho inverso: a síntese” (SAFFIOTI, 2009, p. 26).
O olhar de Saffioti sobre a apreensão do nó, não apenas como metáfora, mas como
capacidade de síntese das dimensões que no plano da análise são fragmentadas, nos
informa sobre sua leitura sobre a realidade social. Para ela, o Patriarcado, tanto no plano
da cultura, como no plano da estrutura de poder, penetrou todas as esferas da vida social,
não correspondendo mais exclusivamente ao suporte material da economia doméstica.
Do mesmo modo, o capitalismo mercantilizou todas as relações, inclusive as de gênero,
e, também, a discriminação e estruturas de poder baseadas em raça/etnia imprimiram sua
marca no corpo social por inteiro.
Por consequência, a autora reafirma a importância da categoria na totalidade de
análise das “partes” da realidade social:
“A análise das relações de gênero não pode, assim, prescindir, de um lado, da
análise das demais contradições, e, de outro, da recomposição da totalidade de
acordo com a posição que, nesta nova realidade, ocupam as três contradições
sociais básicas” (SAFFIOTI, 2009, p. 26).

Hirata e Kergoat (1994, p. 4) explicam o que significa afirmar que a classe
operária tem dois sexos: (i) trata-se de compreender que “as relações de classe e sexo
organizam a totalidade das práticas sociais, em qualquer lugar que se exerçam”, o que
significa que “não é só em casa que se é oprimida nem só na fábrica que se é
explorado(a)”; (ii) significa que estas dimensões de classe e gênero se articulam, razão
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pela qual “as relações de classe devem ser analisadas como inculcando conteúdos e
orientações concretas nas relações de sexo e, inversamente, as relações de sexo devem
ser analisadas como fornecendo conteúdo específico às outras relações sociais”; (iii) além
de se articularem, as relações de classe e sexo são indissociáveis e complementares,
formando uma teia na qual há “separação e entrelaçamento, contradição e coerência”
entre elas; (iv) a articulação entre classe e gênero “depende do tipo de sociedade, do grau
de industrialização, do nível de desenvolvimento social” e; (v) “as relações de classe e de
gênero são determinantes para as práticas e para as lutas”, sendo os atores individuais e
coletivos, ao mesmo tempo, produtos e produtores dessas relações sociais.
Posteriormente, Kergoat cunhou o conceito de ‘‘consubstancialidade’’ a fim de
explicar a relação entre gênero, classe e raça/etnia. Este conceito consiste no
“entrecruzamento dinâmico e complexo do conjunto de relações sociais, cada uma
imprimindo sua marca nas outras, ajustando-se às outras e construindo-se de maneira
recíproca” (KERGOAT, 2009).
O conceito de consubstancialidade, e sua propriedade intrínseca, a coextensividade,
são mobilizados para compreender de maneira não mecânica as práticas sociais de homens e
mulheres frente à divisão social do trabalho.
Kimberlé Crenshaw (2002), também no esforço de articular as categorias classeraça/etnia-gênero, aponta o conceito de interseccionalidade como forma de explicar o
processo de opressão-exploração vivido na sociedade:
A interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar as
consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da
subordinação. Ela trata especificamente da forma pela qual o racismo, o
patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam
desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças,
etnias, classes e outras (CRENSHAW, 2002, p. 177).

Segundo a autora, as mulheres, em especial as mulheres negras, estão na base da
pirâmide social, carregando todo o peso da opressão racial e de gênero, como o principal
grupo de exploração do capitalismo. A interseccionalidade está presente em diversos
espaços que as mulheres estão em situação de vulnerabilidade social. Crenshaw (2002)
apresenta o exemplo das mulheres refugiadas que sofrem violência sexual - mais
especificamente, o estupro. Essa violência se associa diretamente às funções que essas
mulheres exercem – as consideradas femininas, tais como as tarefas de reprodução de
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cuidados e da vida. Exercer essas tarefas exigem longas caminhadas distantes dos seus
espaços de abrigo e, por vezes, essas mulheres as fazem sozinhas ou em pequenos grupos,
situações que tendem a culminar em episódios de violências e ataques aos seus corpos.
Nas palavras da autora,
A natureza dinâmica da violência sexual tem a ver tanto com gênero como com
raça: o abuso específico a que mulheres refugiadas estão sujeitas é obviamente
baseado em seu gênero, enquanto que a sua identidade como hutus as faz
particularmente vulneráveis aos estereótipos raciais predominantes entre os
homens da Tanzânia (CRENSHAW, 2002, p. 180).

Outro aspecto a se considerar na articulação entre raça e gênero é a divisão racial
do trabalho. Nessa divisão de trabalho, as mulheres negras são as principais responsáveis
pelas tarefas de cuidados dentro da sua casa, assim como nas tarefas de reprodução da
vida de toda a sociedade, expostas a situações de exploração, servidão e subalternidade,
semelhante ao período colonial do Brasil. As mulheres negras ainda estão nos espaços de
trabalho mais precarizados, com remunerações baixas, dentre terceirizações e
flexibilizações de empregos. As posições nas quais as mulheres estão colocadas,
principalmente as domésticas, se caracterizam enquanto àquelas que mais produzem
capital social, já que, por vezes, elas são as responsáveis por manter a ordem familiar e
as relações de vínculo e cuidado (CARNEIRO, 2002).
No campo da ciência geográfica, o conceito da interseccionalidade tem sido
adotado há pouco tempo, mas tem se demonstrado de grande valor para análises da
geografia feminista, apontando que este conceito permite a percepção de múltiplas
experiências vivenciadas pelos distintos sujeitos no processo de produção e reprodução
do espaço. Podemos afirmar que a apropriação dessa categoria de análise ainda é
insuficiente e deve ser mais amplamente utilizada para que haja um avanço no campo das
geografias feministas.
A geografia feminista ou de gênero têm sido o lugar de encontro entre o gênero
e suas espacializações. Neste sentido, o gênero como construção social tem
importantes variações territoriais, o que não ocorre com o sexo. Durante longo
tempo, a expressão das espacialidades dos grupos de mulheres, dos não
brancos e dos que não se encaixam na ordem heterossexual dominante não
foram consideradas adequadas como objeto de estudos dessa ciência. A razão
de suas ausências no discurso geográfico deve ser vista pela legitimação
naturalizada dos discursos hegemônicos da Geografia branca, masculina e
heterossexual que nega essas existências e impede o questionamento da
diversidade de saberes que compõem as sociedades e suas mais variadas
espacialidades. (REIS, 2015, p. 25)
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A geógrafa Gill Valentine (2007) é uma das que abordam o tema da omissão da
ciência geográfica ao conceito de interseccionalidade. Segundo a autora, enquanto outras
ciências sociais já desenvolvem profundas análises abordando esse conceito, a geografia
ainda engatinha na apropriação do mesmo.
Surpreendentemente, este conceito de interseccionalidade tem recebido
relativamente pouca atenção na geografia. Peças individuais de pesquisa
geográfica examinaram interconexões particulares (por exemplo, Peake 1993;
Kobayashi 1994; Ruddick 1996; Pratt 1999, 2002), mas o mais amplo conceito
teórico de interseccionalidade como debatido nas ciências sociais, e a forma de
teorizá-lo e pesquisá-lo empiricamente, não foi abordado dentro da geografia
feminista. (VALENTINE, 2007, p. 10)

Também em “Gender I: Intersectional anxieties”, artigo publicado por Michael
Brown em 2012, esse debate sobre a tardia adoção da interseccionalidade nos estudos
geográficos é levantado. O autor enfatiza as inúmeras categorias que podem ser
consideradas nas análises diferenciais e aborda o foco dado às questões de gênero e raça,
afirmando que cada categoria ou identidade “somada” à análise realizada tem
consequências, modificando caminhos de pesquisa e de concepções a partir desses
dilemas.
Realizar uma análise geográfica do tecido social incorporando as teorias de
gênero permite desvendar as manifestações espaciais e territoriais de diversos
grupos sociais que por meio de suas práticas constroem diferentes espaços
geográficos, pois o gênero é uma das relações estruturantes que situa o
indivíduo no mundo. (REIS, 2015, p. 24)

Destarte, os elementos gênero, raça e classe, enquanto instrumentos de dominação
do capitalismo, patriarcado e racismo, evidenciam a dinâmica das relações estabelecidas
na sociedade. Na produção do espaço urbano, esses elementos se expressam na violência
sofrida pelas mulheres nas cidades, no isolamento e marginalidade das mulheres nos
centros urbanos, na negligência do Estado frente às tarefas de reprodução da vida - vide
a falta de equipamentos públicos como creches, centros de referência e DEAMs -, na
insuficiência e na falta de acesso ao transporte público, na falta de saneamento básico, condição que mantém as mulheres em vulnerabilidade ambiental que é um determinante
social de saúde-, entre outros. Esses aspectos listados são apenas algumas das diversas
formas de compreender os impactos da produção capitalista-patriarcal-racista do espaço.
A adoção do conceito de gênero pela Geografia possibilitou avanços teóricos
e metodológicos, e ampliação do campo de estudo, pois o espaço passou a ser
significativo na compreensão das relações de gênero. Cada organização
espacial é produto e condição das relações de gênero instituídas socialmente e
hierarquizadas. (REIS, 2015, p. 27)
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Mas, é importante também destacar, que o conceito de interseccionalidade ou de
consubstancialidade aqui trazidos para a construção dessa pesquisa, são conceitos que se
movimentam na história e no espaço. As categorias de diferença e de similaridades
abordadas a partir das histórias contadas pelas mulheres pesquisadas, emergem ou
submergem de acordo com uma ordem dinâmica e complexa. Com isto, é impossível
engessar qualquer uma das condições estabelecidas como naturais ou biológicas e, até
mesmo, quando nos referimos às categorias como construídas socialmente, estas estão
subordinadas ao espaço e ao tempo.
A geografia que se compromete com a inserção dos conceitos construídos
historicamente pelo feminismo, também deve se comprometer com análises que deem
suporte às transformações sociais e isso significa alterações de realidades que são aqui
“mapeadas”. Qualquer forma de determinismo, seja ele espacial ou identitário, está
fadado à obsolescência, pois negam o poder de desconstrução e reconstrução de
realidades a partir das lutas travadas pelos mais diversos grupos sociais que interferem na
estrutura e na conjuntura analisada.
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3. CAPÍTULO II – PROCEDIMENTOS E FASES METODOLÓGICAS DA
PESQUISA
Como dito, esta pesquisa se baseia nas teorias que contradizem a neutralidade
séptica do fazer científico, largamente defendida pelas perspectivas cartesianas,
entendendo que para se fazer um trabalho comprometido com a transformação é
necessário reconhecer as desigualdades e se posicionar, deixando claro de onde parte o
olhar da pesquisadora que subscreve.
As geografias feministas reconhecem a ciência geográfica por meio da análise
da ação de pessoas, de seus instrumentos de pesquisa, ideologias, culturas, e
assim por diante. Os princípios e enunciados jamais são considerados como
fora de embates e medição de forças e interesses, ou seja, o científico é sempre
político. A ação de conhecer baseia-se nas epistemologias escolhidas que estão
nas entranhas dos processos de pesquisa e isso precisa ser assumido, discutido
e colocado de forma transparente em uma perspectiva feminista. (SILVA;
ORNAT; CHIMIN, 2017, p. 13)

Também se destaca o fato de que a adoção de análises e procedimentos localizados
e feministas não afasta a produção do conhecimento dos procedimentos científicos e
metodológicos. Essa adoção implica que as desigualdades e diferenças que hierarquizam
os grupos sociais masculino e feminino, brancos e negros, jovens e velhos, pobres e ricos,
devem ser expostos para que, mais do que fazer ciência a partir do sujeito pesquisador e
do objeto pesquisado, seja possível dar passos em direção a sociedades mais justas. É
com essa motivação que se elaborou nesta pesquisa um processo participativo na
construção de um saber situado, compartilhado e bidirecional.
Haraway propõe a concepção de toda produção de conhecimento como prática
política, assumindo a perspectiva parcial como fundamento para uma ciência
objetiva. Ela acusa a perspectiva de uma objetividade calcada na ideia de
imparcialidade como produtora de um tipo de saber que historicamente serviu
como instrumento de dominação: aquele que se propõe universal. O
androcentrismo, o etnocentrismo, o racismo e as divisões de classe operam
nessa perspectiva na eleição de um sujeito privilegiado do conhecimento, o
cientista, construído à imagem e semelhança do homem branco ocidental
independente. (SILVA, 2009, p. 14)

A metodologia apresentada a seguir tem como base uma primeira fase de
pesquisa de dados secundários que se utilizou de fontes de diversos teores, buscando
analisar dados quantitativos “crus” de pesquisas populacionais e demográficas, e
também dados já trabalhados por autoras. Foram, dentre estes, selecionados trabalhos
de autoras que se posicionam no lugar teórico e político de cientistas feministas, como
Márcia Macêdo e Antônia Santos Garcia que debatem as questões de gênero,

44
trabalho, cotidiano e experiências na cidade de Salvador.
Consideramos que, do ponto de vista metodológico, um dos elementos que
confere um caráter inovador à pesquisa é a utilização dos Relief Maps, o qual será
explorado no próximo item e, de antemão, posso afirmar que foram reveladoras as
suas possibilidades de uso e os seus resultados gráficos. As mulheres que
participaram dessa fase da pesquisa tiveram a possibilidade de discorrer sobre as suas
vivências em cada um dos locais de interesse inseridos no questionário, além das suas
“características” que as fazem viver a cidade de forma mais ou menos segura e mais
ou menos desigual. Dessa forma, as participantes podem ver, ao final dos
questionários, um resultado que expõe essas condições, ajudando na tomada de
consciência sobre sua própria experiência e também refletir sobre os instrumentos de
empoderamento e a busca de soluções.
Por fim, creio que a relevância desse estudo está na possibilidade de utilizar
essa análise para o desenvolvimento da ferramenta FEMINISTAS.SA, buscando
melhorar as condições de acesso das mulheres de Salvador à esta cidade que se mostra
tão desigual.

3.1 DADOS SECUNDÁRIOS

Foi realizada uma análise bibliográfica para a coleta de dados em fontes
secundárias, buscando entender o processo de formação social e econômica da cidade de
Salvador, Bahia, entendendo de que forma se dá a sua produção e reprodução do espaço
e buscando delinear o processo que relaciona a produção do espaço soteropolitano à
reprodução das relações sociais de sexo. Nesse momento foram utilizadas diferentes
fontes de informação, como dados dos censos demográficos do IBGE, bases de dados da
COGEL (Companhia de Governança Eletrônica do Salvador), CONDER (Companhia de
Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia) e as produções acadêmicas (dissertações
e teses) referentes ao tema.
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3.2 DADOS PRIMÁRIOS: OS RELIEF MAPS
A segunda fase metodológica desta pesquisa consiste na construção e aplicação
dos Relief Maps. Essa ferramenta foi desenvolvida pela pesquisadora Maria Rodó-deZaráte e, pode ser definida da seguinte forma:
Os Relief Maps são uma ferramenta metodológica projetada para estudar as
desigualdades sociais a partir de uma perspectiva interseccional, relacionando
três dimensões: social (posições ou identidades de gênero, classe social, etnia,
idade, etc.), geográfica (lugares da vida cotidiana) e psicológica (efeitos sobre
as emoções). Interseccionalidade é uma teoria que argumenta que a experiência
da opressão não pode ser compreendida com uma única estrutura explicativa
(seja gênero, classe social ou etnia), mas que devemos entender que os
diferentes eixos estão relacionados e que é sua interseção que condiciona
nossas experiências. Esta é a base dos Mapas de Relevo e o principal objetivo
para utilizá-los. (Universitat Oberta de Catalunya, online)

Tive a oportunidade de conhecer esta metodologia no estágio doutoral realizado
na Universidad Autónoma de Barcelona, na qual Maria Rodó-de-Zarate era membro do
grupo de pesquisa de geografia e gênero, coordenado pelas professoras Maria Dolors
García e Mireia Baylina. Em uma das reuniões do grupo de pesquisa, a desenvolvedora
apresentou a plataforma digital e suas possibilidades de aplicação, mostrando o quão
versátil podem ser os seus usos, de acordo com as categorias e os objetivos de cada
pesquisa. Ainda na oportunidade do estágio doutoral, realizei a tradução da plataforma
para a língua portuguesa, facilitando assim os usos dessa ferramenta no Brasil.
Seguindo a proposta dos Relief Maps, utilizei as categorias de classe, raça e
gênero, relacionando às experiências de segurança e medo aos locais definidos como:
Espaço Público (Rua), Transporte Público, Espaços Educativos (escola, universidade,
cursos), Espaços de Trabalho, Espaços de Esporte e Lazer, e Espaços Domésticos (Lar).
A partir das respostas das entrevistadas esses locais são definidos como: Espaços de
Opressão, Espaços de Alívio ou Espaços Neutros. E o resultado (Figura 1) é um gráfico
de três linhas que “traduzem” as emoções vividas em cada um desses locais.
Para que essas experiências ou sensações sejam melhor trabalhadas, também
existe na plataforma um espaço de comentários para cada uma das respostas fornecidas,
agregando assim um valor analítico à essa representação visual.
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Figura 1: Gráfico Relief Maps que traduz as emoções vividas por mulheres em cada um dos locais
abordados. Em laranja a linha que representa gênero, em verde, a racialização e em vermelho, classe
social.

Fonte: Própria autora, 2021

3.2.1 A criação do projeto

O site oferece a opção de criar seu próprio projeto de Relief Map (Figura 2), a
partir da seção ‘‘criar’’ você pode criar seu próprio modelo de mapa, enviar o link para
as pessoas que participam do projeto e, entrando como usuário, ver todos os Relief Maps
que foram criados e baixar um arquivo de extensão .PDF ou um arquivo .XML com todos
os dados que foram preenchidos. O primeiro passo consiste em escolher o idioma e criar
um usuário para poder acessar esta função.

Figura 2: Página da web da Universidad Oberta de Catalunya, para criação de Relief Maps.
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Fonte: Próprio autor, print do site https://reliefmaps.cat/pt/about, 2021

As questões que podem ser escolhidas para projetar seu próprio modelo são as
seguintes:
Em quais eixos você quer trabalhar? Seguindo as definições de categorias de
análise escolhidas para o desenvolvimento dessa pesquise, defini: sexo, raça e classe
como eixos de trabalho. Compreendo que sob a perspectiva interseccional é possível ter
uma grande variedade desses eixos, pois cada um deles têm relevância nas experiências
das pessoas. Proponho esses eixos primeiro para seguir uma linha teórico-metodológica,
e segundo porque a escolha de uma grande quantidade de eixos complexifica a
participação na pesquisa, já que demanda bastante tempo (Figura 3).
Figura 3: Quadro de opções da página da web Universidad Oberta de Catalunya, para criação de Relief
Maps. Nesta etapa é escolhida quais categorias se quer aplicar nos mapas.

Fonte: Próprio autor, print do site https://reliefmaps.cat/pt/about, 2021
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Alguns eixos pré-determinados são propostos sobre os quais o trabalho pode
ser feito, mas sempre podem ser criados novos eixos, dependendo do contexto
e das questões de pesquisa. Por exemplo, a questão da língua, ideologia ou
nacionalidade pode ser incorporada como eixos a serem trabalhados. Deve-se
ter em mente que quanto mais eixos forem levados em consideração, mais
complexo será o mapa. Isto implica que os resultados podem ser muito
profundos, mas também que as pessoas que têm que elaborar seu próprio mapa
precisarão de mais tempo e dedicação. (Universidad Oberta de Catalunya,
online)

A segunda etapa define os espaços que você quer trabalhar (Figura 4). Nessa fase
defini que os locais os quais gostaria de analisar a experiência das mulheres na cidade de
Salvador eram: Espaço Público (Rua), Transporte Público, Espaços Educativos (escola,
universidade, cursos), Espaços de Trabalho, Espaços de Esporte e Lazer, e Espaços
Domésticos (Lar). Esses eixos se relacionam com as funções do aplicativo
FEMINISTAS.SA, produto dessa pesquisa, o qual vou aprofundar a análise no próximo
capítulo.
O lugar é uma dimensão fundamental para os Relief Maps, mas pode ser
considerado de muitas maneiras diferentes. Para uma investigação você pode
querer que os participantes escolham livremente os espaços relevantes para
suas vidas diárias, mas também pode preferir que eles tenham que responder
sobre alguns espaços específicos, tais como "casa" ou "trabalho". Além disso,
áreas (tais como saúde ou educação) podem ser escolhidas sem especificar um
local específico. E espaços também podem ser incorporados, não como lugares
físicos, mas como ambientes sociais, tais como "relacionamento com meu
parceiro", "família" e "amizades". Assim, ambos os lugares específicos podem
ser selecionados ou deixados em aberto para que os participantes possam
escolher. Sobre este ponto, deve-se ter em mente também que quanto mais
elementos forem incorporados, maior será a complexidade. (Universidad
Oberta de Catalunya, online)

49

Figura 4: Quadro de opções da página da web Universidad Oberta de Catalunya, para criação de Relief
Maps Esta etapa define os espaços que você quer trabalhar.

Fonte: Próprio autor, print do site https://reliefmaps.cat/pt/about, 2021

Na terceira etapa foram definidos os elementos a serem incorporados (Figura 5).
Esses são elementos variados que se referem às emoções relacionadas à cada identidade
e a cada local. Assim, é possível, por exemplo, organizar as experiências a partir de um
grupo social de mulheres, negras e de classe baixa (como você se sente sendo mulher no
espaço público? Ou, como você se sente sendo negra no espaço de trabalho?). Essas
informações definem espaços como de opressão ou de alívio de acordo com as emoções
específicas ligadas a cada campo e identidade pesquisados.
Figura 5: Quadro de opções da página da web Universidad Oberta de Catalunya, para criação de Relief
Maps. Nesta etapa são definidos os elementos a serem incorporados em relação às emoções, identidades e
local.
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Fonte: Próprio autor, print do site https://reliefmaps.cat/pt/about, 2021

Na última etapa são definidos quais dados você quer que as entrevistadas
forneçam (Figura 6). Esses dados, junto às descrições de experiências feitas pelas
participantes, ajudam a aprofundar a análise dos Relief Maps. No meu formulário solicitei
que as entrevistadas respondessem sobre sua raça/etnia, classe social, gênero, orientação
sexual, bairro de origem, se é cis ou transgênero e suas idade.
Há também a possibilidade de solicitar dados de perfil aos entrevistados. Estes
dados nunca aparecem nos mapas finais, porque você não quer fazer uso de
categorias sociais (como feminino, masculino, trans) para a visualização, mas
de estruturas de poder (gênero). Entretanto, para formular uma busca, talvez
seja necessário saber como as pessoas se identificam nos diferentes eixos. Por
este motivo, você também pode escolher quais dados de perfil são solicitados.
Algumas opções padrão são oferecidas, mas você sempre pode alterar, apagar
ou adicionar a elas. Neste sentido, os eixos dos dados do perfil não têm
necessariamente que coincidir com os eixos nos quais se deseja desenvolver o
mapa. Por exemplo, você pode querer desenvolver um mapa sobre questões de
diversidade funcional e gênero, mas o perfil pode pedir outros dados, tais como
idade, orientação sexual ou origem. Universidad Oberta de Catalunya, online)
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Figura 6: Quadro de opções da página da web Universidad Oberta de Catalunya, para criação de Relief
Maps. Nesta etapa são definidos os dados desejados, a serem informados nas entrevistas.

Fonte: Próprio autor, print do site https://reliefmaps.cat/pt/about, 2021

Por fim, é definido um código de do projeto para compartilhamento do mesmo
com as participantes, as quais acessam o formulário e respondem ao questionário (Figura
7). Depois de preenchido, o mapa é finalizado (Figura 8).

Figura 7: Geração de código do projeto na página da web Universidad Oberta de Catalunya, para criação
de Relief Maps.

Fonte: Próprio autor, print do site https://reliefmaps.cat/pt/about, 2021
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Figura 8: Relief Map criado na página da web Universidad Oberta de Catalunya,

Fonte: Próprio autor, print do site https://reliefmaps.cat/pt/about, 2021

Este exemplo de aplicação mostra como os pontos são mais altos ou mais
baixos de acordo com o nível de medo (mais alto) ou segurança (mais baixo) que se
sente em cada local, de acordo com cada categoria social trabalhada. Na figura
mostrada de um mapa produzido pelas respostas de uma mulher jovem, branca e na
faixa econômica de classe média, vê-se claramente como a linha do gênero (em
laranja) causa medo agudo, variando de acordo com os locais. A rua e o transporte
público são, nesse caso, espaços de desconforto devido à condição de indivíduo do
grupo social feminino. Nesse caso, especificamente, os espaços educativos,
profissionais e domésticos são considerados locais seguros ou de conforto.
O uso dos Relief Maps nessa pesquisa se deu como a segunda fase do
procedimento metodológico. Nesse sentido, a ferramenta foi usada para sistematizar as
relações sociais, a partir de suas perspectivas estruturais, centrada nas categorias: classe,
raça, sexo, e na sua relação com os espaços cotidianos das mulheres na cidade de
Salvador. Além disso, alguns mapas foram elaborados através das respostas de mulheres
brasileiras vivendo em outros países (Canadá e Espanha) bem como de alguns homens,
também da capital baiana.
Para a realização dessa fase, foi selecionado um grupo de 20 mulheres na cidade
de Salvador, pressupondo-se a variedade de experiências do espaço urbano nesta capital.
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As categorias sociais escolhidas, como dito, foram: classe, raça e sexo, com base
na teoria de consubstancialidade, também já debatida nos capítulos anteriores. Os locais
escolhidos foram: a rua, o transporte público, os espaços de lazer, os espaços educativos,
espaços profissionais e os espaços domésticos. Esses locais se conectam com os eixos de
desenvolvimento do aplicativo FEMINISTAS.SA entendendo que muitos outros lugares
poderiam ser adicionados na análise, mas tentando ter respostas referentes à
funcionalidade do aplicativo para o uso e acesso de mulheres de Salvador nesses espaços.
Em relação à perspectiva emocional, ou psicológica, as categorias aqui
trabalhadas foram as de medo e segurança. Essa categoria também foi pensada como
forma de se obter um resultado específico, entendendo que a falta de segurança é um dos
principais entraves para o acesso das mulheres ao espaço urbano e, nas palavras de
Saffioti: “A dinâmica entre controle e medo rege o patriarcado” (SAFFIOTI, 2004, p.
136).
O aprofundamento do conceito de desconforto desenvolvido através dos
Relief Maps nos permite expor desigualdades e discriminações que podem
ser invisíveis devido à falta de indicadores que os tornem mais presentes,
como o sentimento de medo. Nesse sentido, os Mapas permitem analisar
as narrativas sobre a experiência vivida com base nas experiências
intersticiais e situadas de desconforto, enfatizando as (in) mobilidades
diárias e as estratégias utilizadas no dia-a-dia para gerenciar identidades
relacionadas a opressões e privilégios. O fato de definir o bem-estar de
acordo com a relação entre posições nas estruturas de poder ajuda a
entender esses tipos de desigualdades como algo sistematicamente (re)
produzido e dependente de lugares. (Universidad Oberta de Catalunya,
online)

Esse foi um momento crucial para o desenvolvimento dessa pesquisa, pois a
iniciativa da construção de um aplicativo que melhore às condições de acesso das
mulheres à cidade surgiu com a minha própria experiência de acesso. Porém, esse
processo se desenvolveu através do entendimento do exercício do fazer científico como
um processo participativo, construído por diversas mãos e mentes, extravasando a
experiência pessoal e representando metodologicamente uma estrutura coletiva do
controle do corpo e da vida das mulheres no espaço geográfico. Esse reconhecimento
torna-se condição fundamental para analisar e justificar o desenvolvimento de
ferramentas de justiça social, que devem caminhar paralelamente à luta social e
institucional pela transformação das vidas das mulheres em todas as cidades.
Além do suporte visual, a ferramenta ainda possibilita a escrita de comentários em

54
cada uma das categorias trabalhadas, o que nos confere um material importante para o
desenvolvimento dessa pesquisa. Esses comentários serão trabalhados posteriormente no
subcapítulo referente à análise dos Relief Maps. Esse mesmo grupo, submetido às
entrevistas e à metodologia dos Relief Maps, é o grupo que fez o uso do protótipo do
aplicativo FEMINISTAS.SA. A ideia é que os mapas revelassem necessidades
específicas de cada um desses eixos para que, ao desenvolver o aplicativo, a participação
das mulheres pesquisadas fosse efetiva.
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4. CAPÍTULO III – ANÁLISE DOS RELIEF MAPS
4.1 TRAJETÓRIAS URBANAS

Será apresentado neste tópico a análise dos resultados dos Relief Maps
organizados pelos eixos estruturantes do questionário: Espaço Público, Mobilidade
Urbana, Espaços Profissionais e Formativos e Espaço Doméstico. É entendido como
locais do espaço público a rua, os espaços formativos e os espaços de esporte e lazer.
Para dar início a esta análise, serão apresentadas as mulheres que se dispuseram a
participar dessa pesquisa e, de forma tão dedicada, foram o combustível de todas as ideias
aqui trazidas. Uma primeira ideia que gostaria de extrair dessa experiência é a de que
muitas vezes os caminhos da pesquisa te levam para lugares não planejados e estar
disposta a ir por esses tortuosos caminhos é uma das melhores partes de ser cientista.
O desenvolvimento dessa pesquisa contou com a participação e dedicação de 20
mulheres, 18 delas vivendo em Salvador, uma delas nascida em Salvador, vivendo no
Quebec e outra nascida em Salvador, vivendo em Barcelona. A partir do
compartilhamento das suas vivências, por meio das entrevistas, foi possível desenhar o
fio que sustenta esse trabalho e todas foram de suma importância, podemos dizer até,
imprescindíveis para a realização dele.
Contar a história dessas pessoas tem um objetivo maior do que a informação dos
dados utilizados nos procedimentos metodológicos. A compreensão da necessidade de
contextualizar os participantes dessa pesquisa parte do pressuposto que a experiência é
parte constitutiva dos sujeitos. Nesse sentido, a necessidade de colocar em evidência a
construção destes a partir da perspectiva histórica desnaturaliza as identidades e os
olhares de cada uma para a sua relação com a cidade. Acredito que a experiência desses
indivíduos (pessoais ou políticas) constrói as suas lentes para olhar a realidade:
Experiência é o processo pelo qual a subjetividade é construída para todos os
seres sociais. Através desse processo uma pessoa se coloca ou é colocada na
realidade social e, assim, percebe e compreende como subjetivas (referindo-se
e originando-se em si mesma) essas relações - materiais, econômicas e
interpessoais - que são de fato sociais e, numa perspectiva mais ampla,
históricas. (DE LAURETIS, 1984 apud SCOTT, 2001, p. 31)

O meu olhar, enquanto pesquisadora, também é carregado das minhas
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experiências, das minhas múltiplas identidades enquanto sujeito e enquanto coletivo. A
minha posição sempre me leva a olhar os dados a partir do meu ponto de vista e, por isso,
revelar e contextualizar a história dos participantes da pesquisa tem a intenção de
municiar os leitores desse trabalho da maior quantidade de informações possíveis, para
compreender tanto o meu olhar quanto os olhares (e falas) dos sujeitos entrevistados.
De acordo com a perspectiva colocada por Scott (2001), escrever a história
deve ir além de construir sujeitos com uma identidade essencializada ao
descrever suas experiências para fundamentar isso, pois isso acabaria por criar
identidades fixas e ao invés de analisar o processo ideológico da construção do
sujeito, acaba por naturalizá-lo. Nesse sentido encontramos também
possibilidade de diálogo com Melucci (2001), que afirma que a construção do
ator coletivo, ou das identidades coletivas é um processo interativo e
compartilhado e não um dado ou uma essência. A orientação dada por Scott
(1999) é de que se tente compreender os processos discursivos complexos e
mutáveis pelos quais identidades são afirmadas e não pensar o sujeito a partir
de sua experiência como algo fixo e determinado, pois esta não é algo dado
pronto e acabado. (SANTOS, 2019, p. 101)

Na Tabela 1, apresento a sistematização da lista de entrevistadas e, em seguida, a
história contada por cada um dos participantes4 entrevistados para essa pesquisa.

Tabela 1: Lista de participantes entrevistadas no trabalho.
PARTICIPANTE
Júlia Garcia
Mariana Correia
Joselina Silva
Amelia Dantas
Licia Melo

GÊNERO
Mulher cis
Mulher cis
Mulher cis
Mulher cis
Mulher cis

ORIENTAÇÃO SEXUAL
Heterossexual
Heterossexual
Heterossexual
Heterossexual
Heterossexual

IDADE
31
32
59
31
45

RAÇA / ETNIA
Negra
Branca
Negra
Parda
Negra

CLASSE SOCIAL
Media
Media
Baixa
Baixa
Media

Sarah Martins
Eliza Maia
Raquel Nogueira
Luíza Andrade
Zeza Maria
Margarida Guedes
Danielle Virna
Jamile Santos
Bernadete Correia
Mariah Magalhães
Olga Vasconcelos
Camila Viana
Laura Pessoa
Noelia Mota

Mulher cis
Mulher cis
Mulher cis
Mulher cis
Mulher cis
Mulher trans
Mulher cis
Mulher cis
Mulher cis
Mulher trans
Mulher cis
Mulher cis
Mulher trans
Mulher cis

Heterossexual
Bissexual
Heterossexual
Lésbica
Heterossexual
Outros
Bissexual
Bissexual
Heterossexual
Outros
Heterossexual
Lésbica
Não definido
Heterossexual

32
33
32
22
26
30
30
32
27
27
18
34
21
62

Branca
Parda
Negra
Negra
Branca
Outros
Negra
Negra
Branca
Parda
Parda
Branca
Negra
Parda

Media
Media
Baixa
Baixa
Media
Baixa
Media
Media
Alta
Baixa
Media
Media
Baixa
Alta

Alguns nomes, por pedido da participante, foram modificados para manter a identidade protegida, outros
são os nomes reais.
4
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A primeira participante dessa pesquisa fui eu. Após a construção do questionário
dos Relief Maps, decidi realizar a produção do meu próprio mapa, tanto para saber o
tempo deveria pedir de dedicação às outras participantes, quanto para ver materializadas
em uma imagem, as minhas experiências enquanto mulher na cidade de Salvador. Sou
Geógrafa, mulher cis, heterossexual e pertenço à classe média. Vivi a maior parte da
minha vida em Salvador, em apenas dois bairros, o primeiro foi a Vila Militar da
Aeronáutica, onde vivi até a minha adolescência e o segundo foi a Pituba, onde vivi até
minha idade adulta com minha mãe, irmão e avó. Esses são bairros muitos distintos. O
primeiro é um bairro caracterizado pela segurança e vigilância militares, porém, em uma
área mais distante do centro e centralidade da cidade, um bairro residencial apenas com
casas. O segundo é um bairro conformado pela nova classe média soteropolitana na
década de 1970, que teve um grande crescimento econômico e fez parte do deslocamento
do centro econômico da cidade, concentrando shoppings, edifícios comerciais, bancos,
serviços administrativos, entre outros.
Depois da vivência desses dois bairros morei em Viçosa, Minas Gerais, em São
Paulo capital e em Barcelona, Espanha. Nesse momento retornei a Salvador, moro no
bairro da Federação, também de classe média, onde estou mais perto do centro da cidade.
Mas, devido ao momento de pandemia, acredito que este seja o momento em que estou
mais distante de qualquer ideia que signifique viver, acessar ou ter direito à cidade de
Salvador.
Mariana Correia é uma mulher cis, heterossexual e branca que viveu em muitas
casas na cidade, sua trajetória é a de quem vive em situação de aluguel em Salvador e,
por isso, as mudanças frequentes. Apesar de mudar de casas, toda a sua vida se concentrou
em apenas uma região, de classe média e alta da cidade, entre os bairros da Barra, Ondina
e Graça. Ela é administradora, trabalhou como bancária durante 10 anos e atualmente está
em transição profissional, fazendo faculdade de psicologia e mora com o seu
companheiro.
Joselina Silva é uma mulher cis, heterossexual, negra e de classe baixa que
trabalha há mais de 40 anos como empregada doméstica. Seu local de moradia foi, por
muitos anos, o bairro periférico Calabar que, como é característico de Salvador, se
configura como uma favela inserida no interior de um bairro nobre, a Barra. Após graves
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situações familiares que a fizeram se sentir ameaçada, migrou para Itinga, uma periferia
distante do centro, último bairro de Salvador antes da cidade de Lauro de Freitas. Mora
com seus quatro filhos atualmente.
Amélia Dantas é uma mulher heterossexual, cis, parda e de classe baixa que vive
há mais de 20 anos em Barcelona, para onde foi com a mãe. Ela mora em um bairro
distante do centro de Barcelona, conhecido como Manresa. Desde que chegou ela trabalha
como empregada doméstica, assim como sua mãe e, para complementar a renda, faz
comidas brasileiras para vender. Ela não tem memórias muito claras sobre Salvador.
Lícia Gabriela Melo é uma mulher negra, cis e heterossexual, de classe média e
de 42 anos de idade. Desde a infância, até poucos anos atrás, viveu na casa de seus pais,
em um bairro de classe média e baixa em Salvador, conhecido como Vasco da Gama, em
um condomínio de pequenos prédios chamado Vila Madalena. Lícia é geógrafa e trabalha
com licenciamento ambiental e, atualmente, mora na Região Metropolitana de Salvador,
em Lauro de Freitas, local de expansão urbana e muitas construções novas. É um bairro
distante do centro de Salvador, porém, próximo de onde seu atual marido vivia.
Sarah Martins é uma mulher cis, heterossexual, branca, de classe média que há
quatro anos vive no Quebec, cidade para qual toda a sua família migrou (mãe, pai, irmãos
e marido). Ela trabalha com desenvolvimento de tecnologias para agricultura e está
cursando PhD na área de Inteligência Artificial. Em Salvador, Sarah viveu durante todo
seu período na cidade, no condomínio de casas em Patamares, local de classe alta e média,
com grandes construções, longe do centro da cidade. Atualmente mora apenas com seu
marido.
Eliza Maia é uma mulher cis, bissexual, de 34 anos, Servidora Pública e de classe
média. Durante sua infância e adolescência viveu no bairro da Barra, em Salvador e
atualmente vive no Imbuí, região de expansão da nova classe média soteropolitana. Mora
sozinha, mas desde que saiu da casa de seus pais viveu com amigas em alguns bairros de
Salvador como a Federação e o Rio Vermelho.
Raquel Nogueira é mulher cis, negra, heterossexual, de 32 anos e de classe baixa.
Assistente Administrativa da Universidade Federal da Bahia, morou toda sua vida no
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bairro Itapuã, em uma área periférica. Sua trajetória na cidade sempre foi marcada por
percorrer longas distâncias para estudar e para trabalhar na UFBA. Atualmente vive,
ainda em Itapuã, em uma casa com seu marido e filho.
Luiza Andrade é mulher cis, lésbica, negra e de 22 anos. Ela é estudante e morou
até os 18 anos com os pais no bairro Amaralina, em um prédio de classe média.
Atualmente mora com a namorada no Nordeste de Amaralina, bairro periférico, inserido
no bairro de Amaralina.
Zeza Maria é uma mulher cis, branca, heterossexual, que mora no Itaigara, bairro
de classe alta e média de Salvador. Sempre viveu nessa região, um período com os pais e
atualmente vive sozinha. Ela é jornalista e trabalha no jornal Atarde, de alta circulação na
cidade.
Margarida Guedes é mulher trans de 30 anos e operadora de telemarketing. Ela
vive em constante migração entre bairros periféricos de Salvador, já viveu no Alto das
Pombas, Calabar, Engenho Velho da Federação e atualmente vive no Bairro da Paz, bairro
periférico próximo à região de Itapuã, longe do Centro.
Daniele Virna é uma mulher negra, bissexual, de 30 anos e de classe média. Ela é
cantora e mora com amigas no bairro do Rio Vermelho, conhecido por ser a área boêmia
da cidade. Ela veio do interior da Bahia, da cidade de Vitória da Conquista, aos 16 anos,
e não retornou à casa dos pais, morando anteriormente em diversos bairros da cidade.
Jamile Santos é mulher cis, bissexual, negra e de classe média. É estudante de
doutorado em Antropologia, na Universidade Federal da Bahia, e mora no bairro da
Graça, com o companheiro. Antes de sair da casa dos pais viveu na Região Metropolitana
de Salvador, em Lauro de Freitas, no bairro Jardim das Margaridas.
Bernadete Correia é uma mulher cis, heterossexual, branca, de 27 anos e de classe
alta. Mora com o marido e filhos no Alphaville, região residencial e de classe alta de
Salvador. Ela é formada em enfermagem, atualmente seu trabalho é doméstico, não
realiza profissão fora desse espaço.
Olga Vasconcelos é uma mulher cis, heterossexual e vive na região da Paralela
em Salvador, com os pais. Tem 18 anos, é parda, de classe média e estudante de
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Engenharia Mecânica, além de estagiária em um órgão público de infraestrutura do
governo do estado da Bahia.
Camila Viana é uma mulher cis, lésbica, de 34 anos, que vive no bairro de Brotas,
em Salvador, um dos maiores bairros da cidade, com uma grande diversidade de tipos de
ocupação do solo e renda. Ela é de classe média e vive com a filha em um prédio deste
bairro.
Laura Pessoa é uma mulher trans, de 21 anos, negra, estudante do Bacharelado
Interdisciplinar em artes na Universidade Federal da Bahia, de classe baixa e moradora
do Engenho Velho da Federação, bairro periférico e próximo à UFBA.
Noélia Mota é mulher cis, parda, de 62 anos, heterossexual, de classe média e
professora. Se mudou muitas vezes dentro da mesma região, na área da Barra e Ondina,
morando atualmente na Federação.

4.2 “NA RUA JÁ SE CORRE PERIGO. IMAGINE O CORPO FEMININO”

Para as mulheres entrevistadas nessa pesquisa, o Espaço Público é um lócus de
Medo, Constrangimento, Angústia, Controle e Intimidação. Esses são os principais
sentimentos relacionados à experiência das mulheres participantes nas ruas de Salvador.
O infograma (Figura 9) referente a este eixo de pesquisa é bastante impactante no que se
refere à repetição desses sentimentos, que aparecem quase todos em quase 100% das
entrevistas.

Figura 9: Infograma que explana sentimentos das mulheres entrevistadas na pesquisa em relação ao
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espaço público.

Fonte: Própria autora, 2021

Para destacar o aspecto do “lugar no mundo” como fator fundamental para
conferir essas sensações às experiências urbanas das mulheres, trago em primeiro lugar
os Relief Map de Sarah Martins (Figura 10), soteropolitana que vive no Quebec há 4 anos
e Amélia Dantas que vive em Barcelona há mais de 20 anos (Figura 11).
Figura 10: Relief Map de Sarah Martins.

Fonte: Própria autora, 2021.
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Figura 11: Relief Map de Amélia Dantas.

Fonte: Própria autora, 2021.

Eu tirei das minhas costas um peso muito grande, tirei horas de pensamentos
ansiosos dos meus dias. Quando eu morava em Salvador, morava em um
condomínio tranquilo, mas me deslocava muito, pois era um local distante de
tudo. Eu usava carro, me preocupava com o lugar que eu ia parar, se ia ter
vaga, se eu ia sair de noite, se eu ia com bolsa. Eu vivia olhando pra trás, e
aqui eu só vivo, eu tirei tudo isso do meu cotidiano, a única preocupação com
minha roupa é o frio, se eu tô protegida do clima, não dos homens. (Sarah
Martins, entrevistada)

Esses dois mapas apresentam bem-estar em todos os espaços vividos, sem nenhum
ponto crítico ou intermediário. Demonstrando uma experiência de uso pleno das cidades,
e também no âmbito doméstico. Também é importante destacar que as condições
diferenciadas de classe social e raça não se manifestaram como fatores que modificam as
experiências na vivência das cidades. Na tentativa de elaborar e aprofundar mais esses
dois mapas, busquei fazer questionamentos que levassem essas duas mulheres a refletir
sobre a situação atual delas em comparação coma vivência delas em Salvador.
Amélia Dantas, quando perguntada sobre a comparação da vivência dela,
atualmente e no passado em Salvador, ela afirmou não lembrar da experiência dela na
cidade, pois já está muito tempo fora. E, apesar do mapa (Figura 11) não se referir a
nenhum espaço de mal-estar na cidade, ao aprofundarmos as questões do cotidiano dela,
e a relação com o espaço público, ela levantou algumas questões interessantes.
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Quando eu cheguei eu tinha uns 10 anos, e as crianças daqui viviam muito na
rua, mas minha mãe não deixava, eu era a única que ia acompanhada pra
escola, minha mãe era muito preocupada, e eu não podia ficar na rua igual
que os outros. Passando alguns anos é que ela se acostumou, e eu fiquei mais
independente, e aí chegou a fase da adolescência, e eu lembro que eu fui
abordada algumas vezes como “você é brasileira? E é prostituta?”, isso é
muito marcante aqui, tinha muita prostituta brasileira, na verdade ainda tem.
As mulheres vêm achando que vai viver uma coisa, e é outra. A gente sempre
teve trabalho, na casa dos outros, e a gente já conhecia gente aqui também,
que ajudou. Mas eu num sinto medo na rua não, vou pra tudo que é canto, e
ninguém mexe não, nem tem homem que faz nada na rua, tem trem que eu vou
pra qualquer lugar. Agora eu tenho moto, sou pilota, e vou pra qualquer lugar,
só num saio mais por causa da pandemia. (Amélia Dantas, entrevistada)

A partir desse relato, acredito que cabe, dentro da perspectiva interseccional,
adicionar à análise o marcador social de imigrante, como algo que altera a experiência
espacial das mulheres nas cidades.
As pessoas, no final do século XX passaram a buscar trabalho em outros países
e, na condição de imigrantes encontram, via de regra, trabalhos que não
interessam aos nativos e que fazem parte da economia informal ou economia
submergida, como denominada na Espanha. Trabalhos esses que na maioria
das vezes são mal pagos e possibilitam pouca promoção pessoal e social. E, há
que destacar ainda, a inserção dos imigrantes em atividades relacionadas ao
tráfico de drogas e à prostituição. (AMADOR; DURAES, 2003, p. 3)

As duas entrevistadas são migrantes em situações muito distintas. Enquanto
Sarah, além de ter características físicas que não a destacam na sociedade Quebecoise, a
sua condição de classe e de sua família a coloca em uma situação de imigrante em
trabalhos altamente especializados. Este trabalho faz parte do grupo de interesse do
governo canadense para as políticas de imigração de mão-de-obra qualificada nas áreas
de tecnologia, engenharia e saúde.
Esse debate se insere na defesa de que existe uma posição desigual dos sujeitos
no mercado de trabalho em um cenário global. Muitas pesquisas indicam que existe uma
marca comum na condição de imigrantes mulheres brasileiras de classes baixas: a
situação de precariedade e a ocupação de trabalhos instáveis.
Já a situação de Amélia e sua mãe, além de fisicamente serem identificadas como
imigrantes em Barcelona, é marcada por uma trajetória de imigração envolvendo
processos de trabalhos precarizados, comumente realizado por pessoas de outros países.
O local de moradia delas também reflete essa condição, é um bairro afastado de
Barcelona, com valores de aluguel significativamente mais baixos do que os bairros
centrais, em um local onde se concentra uma grande quantidade de brasileiros.
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Sassen (1991) relaciona o aumento do emprego no setor de serviços com a
dinâmica gerada nas “cidades globais”, na qual se origina uma grande
necessidade de mão de obra qualificada; esta, por sua vez, demanda também
trabalhadores não qualificados para atender a esse trabalhador do
conhecimento (CASTELLS, 1997) no setor de serviços, como restaurantes,
hotéis, construção civil e serviços pessoais. É nesse contexto do setor de
serviços que Massey et al. (1998), Montoliú e Duque (2003) e Piore (1979)
têm destacado a inserção dos imigrantes internacionais nas últimas
décadas.[...] Nesse cenário de precarização e instabilidade do mercado de
trabalho, com a expansão da economia informal localizada em alguns setores
produtivos e em determinados espaços, é que se insere a população imigrante
na Espanha; ou seja, nos extratos mais baixos e desvalorizados da estrutura
ocupacional. (MASANET; BAENINGER, 2011, p. 308)

Não foi possível fazer maiores análises sobre esse marcador, primeiro pela
pequena amostra, segundo porque não foi uma categoria que tive possibilidades de
aprofundar nessa pesquisa, mas que não nego sua importância e aspecto motivador de
diferentes materialidades e subjetividades no uso e ocupação do espaço urbano.
Após esses dois destaques, retomo as análises das entrevistadas sobre o espaço
público de Salvador. Nesse eixo, os gráficos produzidos apresentam muitos pontos
críticos, caracterizados visualmente pelos pontos altos nos Relief Maps. As ruas de
Salvador foram consideradas locais de constrangimento e medo para a maioria das
entrevistadas, quando relacionadas ao gênero.
Noelia Mota (Figura 12) afirma que se sente uma vítima em potencial de situações
de violência nas ruas de Salvador, e que a questão de gênero e idade se entrelaçam nesta
experiência:
Quando eu era mais nova eu ficava constrangida com os assédios, os fiu-fiu,
mas eu não sentia medo de ser assaltada, era outro tempo também. Hoje eu
tenho mais medo de violência, aqui Em Salvador todo mundo tem uma história
de assalto com arma ou sem arma pra contar, é no ônibus, na praia, na
calçada. Eu acho que uma mulher da minha idade e sozinha na rua aparenta
fragilidade, e isso chama mais ladrão. Eu ando sempre sem bolsa, só com as
coisas escondidas, quando eu preciso fazer algum percurso à pé, e isso não é
jeito de se viver, viver com medo não é jeito de viver. (Noélia Mota,
entrevistada)

Outro fator que apareceu como agravante ao gênero em relação ao espaço público
diz respeito à orientação sexual. As mulheres lésbicas participantes afirmaram não ser
possível viver a sexualidade de forma livre na cidade e gestos como andar de mãos dadas,
abraços e beijos são motivos de temor. Salvador é uma das capitais brasileiras com a
maior taxa de violência à população LGBT e Transexual, ficando em 2020, segundo

65
relatório divulgado pelo Grupo Gay da Bahia5, em 6º lugar no número de mortes violentas
desse grupo social.
Os municípios que mais se destacam em relação ao número absoluto de mortes
são: Fortaleza (CE) com 20 mortes, São Paulo (SP) com 10 mortes, Belo
Horizonte (MG) e Manaus (AM) com 6 mortes registradas, Natal (RN) e
Salvador (BA) com 5 mortes, Florianópolis (SC) com 4 registros, seguido de
Aracaju (SE), Brasília (DF), Curitiba (PR), João Pessoa (PB), Maceió (AL),
Recife (PE), Rio de Janeiro 12 O termo espacialização foi utilizado durante o
trabalho para evidenciar as relações espaciais contidas a partir dos dados
visuais expressos nos diferentes mapas produzidos, em outras palavras, tratase de espacializar (tornar algo espacial) os dados das mortes de LGBTI+ que
foram coletados e sistematizados em 2020. 44 (RJ), Rio Largo (AL), São
Bernardo do Campo (SP) e São José da Laje (AL) todos com 3 mortes de
LGBTI+ registradas, entre outros municípios. (GGB, 2020, p.43)

Figura 12: Relief Map de Noélia Mota.

Fonte: Própria autora, 2021.

Outro dado muito relevante divulgado por esse relatório se refere ao local onde
essas mortes ocorrem, o esforço de espacializar esse fenômeno é fundamental para nós
que estamos buscando realizar análises interseccionais na ciência geográfica, e nos ajuda

O relatório “Observatório das Mortes Violentas De LGBTI+1 No Brasil – 2020” representa um esforço
coletivo e intencional de evidenciar as diferentes questões que envolvem a violência e os processos de
violação que lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, intersexos e demais variações biológicas de
sexo, identidades de gênero e orientações sexuais não hegemônicas (LGBTI+) sofrem cotidianamente por
fugirem de um padrão socialmente imposto e referenciado a partir da heteronormatividade, binariedade e
cisnormatividade.
5
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a pensar em como esses marcadores de diferenças se materializam no cotidiano dos mais
diversos sujeitos os quais tratamos de pesquisar:
O local da morte é compreendido como uma das informações mais relevantes
do relatório, dada informação evidencia as diferentes questões que percorrem
e atravessam o corpo, raça, gênero, sexualidade e inúmeras questões físicas
(limitações físicas, saúde mental, etc.). Evidenciar o perfil e o local das mortes,
é também estabelecer uma relação com os elementos do espaço geográfico,
com os territórios da morte e com as dinâmicas espaciais que se dão em
diferentes escalas e contextos. (GGB, 2020, p. 34)

A tabela 2 sistematizou as mortes, mas outras formas de violência foram
apontadas pelas pesquisadas, o relato de Jamile Santos (Figura 13) nos traz mais detalhes:

Eu sou bi, mas, muita gente que não me conhece bem só me vê na rua
exercendo a minha sexualidade, demonstrado afeto, quando eu estou com
homens, isso reforça um estereótipo da bissexualidade de que a gente tende a
ter mais relações com um sexo em detrimento do outro, mas não é verdade. Na
verdade eu quando estou me relacionando com os homens eu não preciso me
esconder, eu posso beijar, andar de mãos dadas, fazer carinhos. Mas quando
eu me relaciono com mulheres, eu vivo minha sexualidade só dentro de casa,
quando eu saio com elas a gente se resguarda, se esconde, porque qualquer
sapatão já ouviu algum desaforo em Salvador. Tem homem que passa no carro
gritando, tem homem sem noção que chega num casal de mulheres
desconhecidas e propõe sexo a três, tem amiga minha que já foi espancada na
rua, também sei de caso de mulher que foi estuprada como forma de ser
“consertada”, isso assusta, a gente não pode nem ter relações normais, até
isso querem controlar (Jamile Santos, entrevistada).

Tabela 2: Local, número absoluto de mortes e número relativo de mortes da população LGBTQI+.
Local da Morte
Espaço Público
Residência da Vítima
Espaço Privado
Total

Número Absoluto
Número Relativo
132
60,82%
51
23,50%
34
15,66
317
100%
Fonte: Acontece LGBTI+; Grupo Gay da Bahia, 2021

Quando a gente é lésbica e negra, a gente não sabe diferenciar de onde vem o
medo. Acho que as coisas se misturam, aqui em Salvador muitas amigas foram
agredidas na noite, saindo de alguma festa, passeando com a namorada.
(Jamile Santos, entrevistada)

Essa violência das ruas também é responsável por ceifar vidas de travestis e
transexuais, que, como apontado pelo relatório do GGB (Figura 14), contabiliza o maior
número de mortes violentas por homotransfobia do país.
Como expresso no gráfico [...], as travestis e mulheres trans tiveram mais
registros de mortes, acumulando um total de 161 (70%) mortes motivadas pela
transfobia, seguido de gays com 51 (22%) mortes motivadas pela homofobia,
seguido de lésbicas com 10 (5%) mortes motivas pela lesbofobia, seguido de
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homens trans com 3 (1%) casos de mortes motivadas pela transfobia,
bissexuais com 3 (1%) mortes motivas pela bifobia e, por fim, 2 (1%)
heterossexuais que por apresentarem comportamentos e performances que se
distanciam da norma heterossexual foram mortos. (GGB, 2021, p.26)
Figura 13: Relief Map de Jamile Santos.

Fonte: Própria autora, 2021.

Figura 14: Mortes de LGBTI+ em 2020, por segmento, de acordo com o Núcleo Gay da Bahia;

Fonte: Acontece LGBTI+; Grupo Gay da Bahia, 2020.
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No Relief Map produzido pela entrevista fornecida por Laura Pessoa (Figura 15),
mulher trans e negra, fica muito evidente o entrelaçamento entre as categorias gênero,
raça e classe social, na qual os picos de conforto e desconforto são construídos com todas
as linhas do gráfico, mostrando o nó consubstancial que reitera as vivências oprimidas
dos grupos sociais não reconhecidos como grupo de direitos na sociedade capitalistapatriarcal-racista. O corpo das mulheres trans assassinadas, comumente mostram marcas
de torturas e as notícias veiculadas também são desrespeitosas, não utilizando o nome
social da vítima, por exemplo, ou relacionando as mulheres trans à condição de
prostituição como fator determinante e como motivação ou nexo causal.
A gente já sabe que as travesti morre igual mosca aqui, que vive até uns 35
anos, quando muito, e a gente já sabe qual é o motivo também, a gente sabe
que os homens odeiam a nossa existência, e a gente não escolhe ser odiada, a
gente não escolhe o corpo que a gente nasce também, nem quem a gente é,
mas a gente é morta como se a gente escolhesse, como se a gente fizesse isso
pra se aparecer, pra se amostrar, pra lacrar, mas a gente não escolhe, e a
gente morre mesmo assim. (Laura Pessoa, entrevistada)

Figura 15: Relief Map de Laura Pessoa.

Fonte: Própria autora, 2021.

A intersecção entre os marcadores de gênero, raça e classe são mais do que
definidores de uma identidade individual, esses marcadores definem a experiência
coletiva de todos os grupos sociais. São essas experiências relatadas que nos faz
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compreender que a forma como as cidades se organiza, como as políticas públicas são
construídas e como o comportamento dos grupos sociais dominantes são determinantes
no cotidiano de violência e impunidade à violência no Espaço Urbano. A sensação de
insegurança relatada é agravada pelo fato de que não existe a quem reclamar direitos e
essa inoperância do Estado em relação à essas questões faz com que grande parte das
mulheres, principalmente as que não estão inseridas articulação política, coletivo ou
movimento feminista organizado, se sintam desamparadas e de mãos atadas para a
maioria das ações habituais que ocorrem nas ruas.
Uma das ações cotidianas é o assédio, despretensiosamente chamado de
‘‘cantada’’ ou ‘‘fiu-fiu’’, muitas vezes referidos como um elogio, mas que faz parte dos
incômodos da maioria das mulheres nas cidades.
Parece uma praga, os homens se sentem no direito de nos invadir, as vezes é
o olhar, as vezes são frases ridículas que não são por nenhuma expectativa de
realmente se relacionar, é só porque quando estamos no espaço público, nosso
corpo também é considerado público, é uma forma de nos dizer eu estamos no
lugar errado, que nosso espaço não é o da rua, que se estamos, devemos
aceitar os elogios, os abusos. Mesmo quando não chega a tocar, esfregar,
quando só falam, isso já é muito ruim, as vezes a gente se sente culpada pela
roupa, pela maquiagem, pela aparência, seja lá que for, mas outras vezes a
gente se vê toda vestida, e desarrumada, e mesmo assim assediada, e a gente
entende que mesmo se estivéssemos de burca, existiria assédio, por que não
tem nada a ver com a sexualidade, tem a ver com o poder, com o poder invadir,
atacar, sem isso ser crime. (Zeza Maria, entrevistada)

Conforme o trecho, existe uma prática tão imbrincada na sociedade atual, que não
existe uma justificativa uníssona para o assédio, o que existe é uma naturalização dos
comportamentos do grupo social masculino que legitima esse tipo de ação, muitas vezes
inquestionável.
A força da ordem masculina se evidencia no fato de que ela dispensa
justificação: a visão andocêntrica impõe-se como neutra e não tem necessidade
de se enunciar em discursos que visem legitimá-la. A ordem social funciona
como uma imensa máquina simbólica que tende a ratificar a dominação
masculina sobre a qual se alicerça: é a divisão social do trabalho, distribuição
bastante estrita das atividades atribuídas a cada um dos dois sexos, de seu local,
seu momento, seus instrumentos, é a estrutura do espaço, opondo o lugar de
assembleia ou de mercado, reservados aos homens, e a casa, reservada às
mulheres; ou, no interior desta, entre a parte masculina, com o salão, e a parte
feminina, com o estábulo, a água e os vegetais, é a estrutura do tempo, a
jornada, o ano agrário, ou o ciclo de vida, com momentos de ruptura,
masculinos, e longos períodos de gestação, femininos. (BOURDIEU, 2010, p.
18)

O relato de Zeza Maria me fez questionar o ponto do mapa (Figura 16), já que a
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rua não apareceu como ponto crítico, porém, a mesma confirma que a rua, apesar de ser
um lugar de opressão, em comparação com o que ela viveu em sua educação formal e o
assédio físico o qual ela passou em um transporte público, ela vê a rua como local de
constrangimento, mas também gosta de estar no espaço público, gosta de usar as ruas, e
para ela, o assédio masculino é um fator limitante, mas não um bloqueio.
Como forma de ação do Estado para buscar amenizar esse problema relatado pela
participante, no dia 17 de junho de 2021, a prefeitura de Salvador sancionou a Lei de
número 9.582/202 que estabelece que comete infração o indivíduo que exponha a mulher
ao assédio de cunho sexual ou que atente contra a dignidade da mulher, através de
constrangimento, intimidação, ofensas, ameaças, comportamentos, palavras ou gestos
que violem o direito à livre circulação, à honra e à dignidade da mulher, condutas que se
tornam passíveis de multa, com valores entre R$ 2 mil e R$ 20 mil. A cobrança será feita
pela prefeitura e em caso de não pagamento, o valor devido será lançado como dívida
ativa municipal. Caberá ao Executivo Municipal, por meio de seus órgãos competentes,
promover o registro da ocorrência, apurar o fato e aplicar sanções aos infratores e o valor
arrecadado com a cobrança das multas deve ser aplicado a um fundo municipal de
enfrentamento à violência contra as mulheres.

Figura 16: Relief Map de Zeza Maria.

Fonte: Própria autora, 2021.
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A partir dos dados levantados até aqui, entende-se que a simples aplicação da lei
descrita não automatiza o processo de mudança de comportamento geral da população,
mas a abertura do aparato jurídico para esse hábito tão difundido na população
soteropolitana é um passo muito importante. Foi possível compreender, também, que a
adoção desse tipo de ações, junto à medidas educativas e à reação organizada das
mulheres pode construir o caminho para a transformação social e, consequentemente, a
transformação da experiência das mulheres nas cidades.
O lazer que também será debatido nesse eixo estruturante é um dos aspectos da
vida das mulheres, em Salvador, que apresentou maior quantidade de definições como
“Espaços Controversos”. Essa definição, dentro dos Relief Maps, é para os locais em que
se tem experiências de alívio e experiências de opressão.
Para iniciarmos, apresento o infograma (Figura 17) construído sobre esse espaço,
que se destaca por ter duas palavras que aparecem com a mesma ênfase, o que significa
que foram repetidas o mesmo número de vezes dentre os sentimentos escolhidos pelas
participantes: Liberdade e Constrangimento. Além dessas duas de maior destaque,
também podemos ver que foram repetidas inúmeras vezes as palavras: Intimidação,
Inclusão, Medo, Alegria.
Essas ideias controversas em relação ao espaço de lazer se expressam não apenas
em distintas realidades, mas em mapas diferentes. Na própria experiência de cada uma
das participantes, elas afirmam que em uma parte do tempo, dependendo do local, do
público e de quem está lhe fazendo companhia, elas podem se sentir seguras e em
liberdade. Por outro lado, a preocupação de algumas das participantes se justifica por
terem experimentado ou por conhecerem mulheres que estiveram em situação de abuso
ou violência, sem suporte e às vezes causada pelo próprio estabelecimento. Um exemplo
dessas situações é o caso emblemático ocorrido em Salvador, no ano de 2013, em que
Roberta Nascimento e Thalita Andrade, casal de lésbicas, que estava em uma exposição
de arte, no qual ao solicitarem o uso do sanitário a um segurança, foram impedidas e uma
delas teve o rosto desfigurado por um murro desferido por este segurança.
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Figura 17: Infograma dos sentimentos associados pelas entrevistadas, correspondentes aos “Espaços
Controversos” para os locais em que se tem experiências de alívio e experiências de opressão.

Fonte: Própria autora, 2021.

Esse caso, segundo algumas entrevistadas, apesar de ter muito tempo continua no
imaginário, principalmente, das mulheres da faixa etária de 30 anos. Foi chocante por ter
ocorrido em um espaço de exposição de arte, local onde não se espera uma agressão, ou
onde estão se sentindo mais seguras do que em espaços como festas grandes, boates,
shows.
Quando a gente tá no carnaval, ou em algum show, a gente sempre tá em
alerta, a gente sabe que pode acontecer de alguém puxar cabelo, tentar forçar
um beijo, essas coisas. Mas, quando a gente vai em um teatro, uma exposição,
a gente não imagina que vai acontecer isso, a gente não espera levar um murro
na cara quando pede pra usar um banheiro, mas o caso de Roberta e Thalita
joga na nossa cara que a gente não pode se sentir segura em lugar nenhum, a
gente tem eu estar alerta em todos os lugares. (Zeza Maria, entrevistada)

O lazer em Salvador está intimamente ligado às festas de largo e ao carnaval,
grandes eventos em que o registro de casos de violência são estarrecedores e demonstram
uma condição de alerta, como afirmado anteriormente, até nos momentos em que se
deveria ter liberdade e diversão como as únicas preocupações.
O Observatório da Discriminação da Secretaria Municipal de Reparação de
Salvador, divulga a cada ano os casos denunciados de violência de gênero, raça e
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orientação sexual,
O Observatório da Discriminação Racial, LGBT e Violência contra Mulher,
criado pela Prefeitura Municipal do Salvador (PMS) em 2006, é coordenado
pelas Secretarias Municipais da Reparação (SEMUR) e de Políticas para as
Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), ambas integrantes da Operação
Carnaval 2020, conforme Decreto n.º 32.1601, de 14 de fevereiro de 2020.
(SEMUR, 2020, online)

No relatório de 2020, foram contabilizadas 4348 denúncias relacionadas à
violência contra mulheres, LGBTQI+, racismo e vulnerabilidade social. Essas categorias
são organizadas e sistematizadas trazendo ao relatório a qualificação do agressor, a
espécie de violência relatada, a qualificação do discriminado e para a categoria de
Vulnerabilidade Social, a qualificação das condições de trabalho da discriminada. Como
podemos ver na tabela 3.

Tabela 3: Categorias utilizadas para caracterizar ocorrências registradas pela SAMUR.
CATEGORIAS UTILIZADAS PARA CARACTERIZAR OCORRÊNCIAS
Agente Polícia Militar
Agente Polícia Civil
Agente Guarda Municipal
Institucionais
Agente das Forças Armadas
Agentes
SEMOP/SEDUR/SETUR/SALTUR
Focos
Cordeiro (a)
Trabalhador
Discriminação
Ambulante
Qualificação do
Informal
Racial, LGBT e
Catador de Resíduos Sólidos
(a) agressor (a)
Violência contra
Bloco Afro / Afoxé
a Mulher
Bloco de Trio
Folião
Pipoca
Turista
Outros
Segurança e integrante da produção de
Profissionais
bloco; Membro da imprensa
Sexo
Masculino, Feminino
Física, Verbal
discriminatória e
Foco Discriminação Racial
Gestual
discriminatória
Física, Sexual,
Espécies de
Verbal
Violência
discriminatória e
Foco Violência contra a Mulher
Gestual
discriminatória
Física, Sexual e
Foco LGBT
Moral/Verbal
Cordeiro (a)
Trabalhador
Ambulante
Focos
Informal
Catador de Resíduos Sólidos
Discriminação
Qualificação do
Comerciante
Racial, LGBT e
Discriminado
Violência contra
Bloco Afro / Afoxé
a Mulher
Folião
Bloco de Trio
Pipoca
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Sexo
Faixa Etária

Qualificação da
condição de
trabalho da
discriminada

Grupo Étnicoracial
Grávida, Com
crianças, Idosa,
Sem
equipamentos de
Segurança

Turista
Masculino, Feminino
Idoso, Adulto, Jovem e
Criança/Adolescente
Preto, Pardo, Branco, Amarelo e Indígena

Foco Vulnerabilidade Social de Mulheres

Fonte: SEMUR, 2020

A partir dessas categorias foram registradas as ocorrências a partir dos focos
observados, como podemos ver na figura 18 a seguir:

Figura 18: Número total de ocorrências x Focos Observados.

Fonte: SEMUR, 2020.

O carnaval é um dos mais importantes eventos de lazer e de trabalho de Salvador,
mas apesar de uma grande publicidade em torno desse evento como um espaço
democrático e com a cara da nossa cidade, as ocorrências demonstram o contrário. Na
realidade, existe uma grande desigualdade em como esse espaço é vivido, desde a
exclusão social que se utiliza das cordas dos blocos e dos camarotes, dividindo os espaços
entre brancos e negros, ricos e pobres até o tipo de música que muitas vezes é veiculada,
que naturaliza a cultura do estupro, do abuso e de violências múltiplas.
Eu já vendi cerveja no carnaval, eu curti e trabalhei, dormi no circuito todos
os dias com os meninos, porque se a gente sair a gente perde o espaço do
isopor, tem que ficar lá. A polícia fica em cima pra gente só vender a cerveja
liberada no circuito, e quando acham da outra, já quebram tudo, chegam
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quebrando isopor, levando a mercadoria. Eu num trabalho mais porque num
aguento mais esse rojão, mas eu fazia um dinheiro que era mais que meu
salário na época, em sete dias. (Joselina Silva, entrevistada)

A segregação vista no carnaval é uma das formas de exclusão relacionada ao ócio
e ao lazer em Salvador, outros elementos de exclusão foram levantados, bem como fatores
de liberdade e diversão, que apareceram como sentimentos das pesquisadas também.
A gente sempre se sente descriminada na maioria dos lugares. Lugares como
shopping, lojas, lugar onde as pessoas tem mais dinheiro, já olham como se
fosse valesse menos que as outras pessoas. Sentir maldade nas pessoas, como
se a esperasse que eu fosse roupar ou fazer algo ruim. Também vindo da
polícia. (Joselina Silva, entrevistada)

Espaços de lazer comuns à classe média como shoppings, restaurantes, foram
apontados como locais de constrangimento, nesse caso, para as mulheres negras e de
baixa renda. Já para as mulheres brancas e de renda média ou alta, os motivos
considerados como cerceamentos de liberdade estão relacionados ao assédio sexual,
como relatado a seguir:
Eu gosto de ir pro Rio Vermelho, tomar uma cerveja, gosto de sair pra dançar,
gosto de shows, e acho que tenho uma estratégia pra diminuir o assédio, que
é o de estar sempre rodeada de muitas amigas, isso parece que assusta os
homens, e diminui a encheção. Mas, isso é o tipo de coisa que as vezes me
desanima de sair de casa, é saber que tem lugar que eu deveria estar me
divertindo, me sentindo livre pra dançar, pra beber, mas que na verdade eu
vou e me preocupo se uma amiga vai no banheiro e demora, ou se vou pegar
um uber pra voltar pra casa depois de ter bebido, e cochilar, esses lugares me
cansam mais do que me divertem. (Mariana Correia, entrevistada)

O tempo de trabalho, as jornadas duplas e triplas, a dificuldade de ter mobilidade
urbana, a falta de acesso a renda, foram outros fatores que apareceram como dificuldades
para esse grupo de participantes poderem ter vivências em espaços de lazer. O acesso ao
lazer, garantido pelo artigo 6º da constituição brasileira, tem sido negligenciado como
parte da experiência de uma vida plena e, para além das dificuldades de acesso ao lazer
no espaço público das cidades, a representação das mulheres na mídia, na música, no
cinema, na publicidade, são outra ferramenta de exclusão que também foi levantada pelas
entrevistadas.
Eu gosto de ir no partido alto, gosto de sambar, mas tem uma hora que começa
a baixaria, que é aquelas músicas de baixo calão, que só fala absurdos de tudo
quanto é mulher, aí eu vou embora, é o mesmo que um negro dançar música
racista, é a gente ficar lá requebrando quando tão falando em estuprar a
gente, em violentar. (Daniele Virna, entrevistada)

Muitas mulheres que destacaram as sensações controversas de sair à noite, ir às
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ruas de Salvador, disseram experimentar olhares de desaprovação, principalmente, entre
as mais jovens. Estes olhares foram os principais motivos apontados para não sentar
sozinha em um boteco, por exemplo.

4.3 TRANSPORTE PÚBLICO – LUGAR DE PERIGO

No Brasil o uso do transporte público é realizado mais por mulheres do que por
homens. No relatório da Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgado em 2015,
as mulheres que usavam o transporte público ou iam a pé para se locomover em vista da
realização de tarefas diárias somavam 54%, enquanto o uso do carro particular ou da
família era de 16%. Entre os homens, a porcentagem dos que usavam o transporte público
ou iam a pé era de 36% e os que usavam carro particular era de 23%.
Nas cidades brasileiras com população acima de 60 mil habitantes, o transporte
coletivo é responsável por cerca de 28,0% das viagens realizadas, sendo ônibus
responsável por 85,7% destes deslocamentos (ANTP, 2020). As mulheres
representam não só a maioria da população como também a maior parte dos
usuários do transporte público sendo assim indispensável que se conheça
melhor as condições a que são submetidas as mulheres usuárias desse serviço
público. (VASCONCELOS et al., 2020, p. 258)

Os dados desse relatório da CNI também mostram que 76% dos usuários de
transporte público avaliam este serviço como regular, ruim ou péssimo e 21% considera
que o principal problema é a segurança.
O assédio sexual é uma realidade na vida da maior parte das mulheres
brasileiras: 71% conhecem alguma mulher que já sofreu assédio em espaço
público e, ainda mais impressionante, 97% dizem já ter sido vítimas de assédio
em meios de transporte. (BATISTA, 2019, online).

De acordo com esse uso majoritário, o destaque à experiência da mobilidade
urbana se torna ainda mais estarrecedora já que a análise dos dados nos levam ao grave
aspecto da falta de acesso das mulheres à cidade. Este foi um dos dados que apresentou
maior consonância nos Relief Maps das entrevistadas, mostrando pontos críticos em todos
os gráficos formados por mulheres que moram em Salvador.

O transporte público é um dos lugares onde mais sinto medo, sofri assédio
várias vezes, e a sensação é de que é um lugar do qual não tenho como
escapar, porque várias vezes esperei muito tempo no ponto de ônibus, e descer
me colocaria em risco novamente. Aqui em Salvador, além do medo de assalto
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no ônibus, que acontece muito, tem os homens que se aproveitam dos ônibus
estarem sempre muito cheios pra encostar na gente, e não existe pra quem
denunciar, não tem ninguém pra fazer nada, nem motorista, nem cobrador, é
sempre muito humilhante. (Raquel Nogueira, entrevistada)

Em outras entrevistas também foram levantadas questões sobre o uso de transporte
de veículos privados, como o táxi ou outros aplicativos, nos quais as entrevistadas
afirmaram que também são espaços de insegurança. A pesquisa realizada pela Fundação
Patrícia Galvão e o Instituto Locomotiva sobre a segurança das mulheres no transporte
público revela que 46% das mulheres não se sentem seguras ao utilizarem o transporte
público em geral e que 75% acreditam que os aplicativos são uma alternativa mais segura
devido às possibilidades de denunciar os motoristas abusadores.
Os relatos sobre assédio nesse tipo de transporte são crescentes. Em um relatório
divulgado pela empresa Uber, nos Estados Unidos, foram contabilizados em dois anos
5.981 casos de abuso sexual em seus carros, o que mostrou um significativo aumento do
ano de 2017, onde foram constatados 2936 casos, para o ano de 2018 que somou 3045
casos. Entre os relatos constavam: beijo não consensual em alguma parte do corpo não
sexualizada, tentativa não consensual de penetração, toque não consensual de alguma
parte do corpo sexualizada, beijo não consensual em alguma parte do corpo sexualizada,
penetração não consentida.
Não existe um relatório sistematizado desses dados no Brasil, mas a pesquisa feita
nos E.U.A. mostra que a experiência da mobilidade é uma das que mais demonstram a
relação desigual do uso das cidades com o gênero. Um outro fator que demonstra esse
frequente número de abusos nesses aplicativos é o surgimento de inúmeros aplicativos de
transporte voltados exclusivamente para o público feminino, alguns exemplos são o
Ladydriver (Figura 19), o Femitaxi e o Venuxx, serviços de transportes exclusivo para
motoristas e passageiras mulheres.
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Figura 19: Página da web do aplicativo LadyDriver.

Fonte: Própria autora, 2021.

Esses aplicativos ainda não são encontrados em todas as cidades e também não
têm o alcance e a adesão como as grandes empresas possuem, mas vêm crescendo devido
aos fatos relatados anteriormente. Essa tendência aparece como solução, mas os
movimentos feministas reagem a essas “saídas rápidas” de forma diversa. O caso do
“vagão rosa” por exemplo, gerou manifestações contrárias, que problematizavam o fato
de que apenas afastar homens das mulheres, sem o processo educativo próprio, apenas
resolve os sintomas do patriarcado, e não as suas causas.
O vagão rosa apresenta-se como uma solução rápida para o problema dos
assédios já que suas consequências são imediatas. É uma medida de grande
eficiência, visto que, a partir do momento em que se separam homens e
mulheres dentro dos vagões, isola-se o agressor de sua vítima. Também é uma
intervenção de baixo custo e, portanto, mais fácil de ser aplicada, tendo em
vista que os vagões já existem nas composições e terão apenas seu uso
modificado. Além disso, por somente mulheres e crianças serem permitidas no
seu interior, a sensação de segurança e de qualidade de vida proporcionada é
um atrativo para as usuárias. [...] Por outro lado, muitos dos argumentos
contrários à instalação do vagão rosa afirmam que tal medida promove a
vitimização da mulher, pois, a partir do momento em que as usuárias têm que
ser separadas para serem protegidas, isso revelaria uma falsa ideia da
fragilidade do sexo feminino. Além disso, há aqueles que alegam que os
veículos de uso exclusivo provocariam a culpabilização da vítima, em razão de
que, caso uma mulher sofra assédio ou outro tipo de violência em um vagão de
uso misto, parte da culpa seria dela por ter optado por não usar o carro
exclusivo. Alguns ainda argumentam que o vagão rosa não resolve o problema
como um todo, já que os casos de assédio continuarão a existir tanto dentro dos
veículos quanto nas estações, nas ruas, nas escolas, nos trabalhos etc. (COUTO
et al., 2019, p. 29)
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A busca por formas menos desconfortáveis de se transportar foi um dos motivos
apontados por Olga Vasconcelos (Figura 20), uma das entrevistadas, para mudar os seus
hábitos de deslocamento e escolher a bicicleta como seu principal meio de transporte.
Segundo Olga, antes de ter coragem de fazer essa mudança, ela passou muitos
meses testando caminhos e organizando sua rotina de trabalho e de estudo para que o
tempo de deslocamento não fosse um fator limitante. Embora o tráfego de carros e de
ônibus somado a falta de ciclovias em Salvador fossem pontos que promoviam uma
hesitação a essa escolha, ela decidiu que essa forma de se locomover era mais confortável.
Não foi uma decisão tranquila, porque eu morava perto do trabalho, podia ir
de ônibus e as vezes usar Uber, e isso não ficar tão caro. Mas eu me irritava
diariamente, todo dia eu passava por um problemas, as vezes era que o
motorista não parava no ponto quando tinha só eu, as vezes era um homem
que sentava do lado e puxava papo, as vezes era ônibus que tava lotado e eu
passava do meu ponto e não conseguia descer porque ficava com medo de
atravessar o ônibus todo sendo encoxada, as vezes era o fato de eu morar no
fim de linha e só ter eu, o cobrado e o motorista dentro do ônibus, de noite, e
isso me deixava em pânico. (Olga Vasconcelos, entrevistada)
Figura 20: Relief Map de Olga Vasconcelos.

Fonte: Própria autora, 2021.

A, também ciclista, Eliza Maia (Figura 21) fala sobre sua experiência de uso de
bicicleta, em Salvador, revelando que mesmo entre o grupo de pessoas que utilizam o
mesmo transporte, muitas vezes movido por uma consciência ambiental, existem aspectos
do machismo que se materializam nesses deslocamentos:
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Em determinados horários e locais tenho medo em sair de bicicleta sozinha.
Também tem machismo no ciclismo, acham que a gente não sabe de nada,
principalmente nas oficinas. Em shows, também há o perigo de assédio e
nunca tive coragem de ir pra algum show sozinha. Nos demais espaços de
lazer eu me sinto bem. (Eliza Maia, entrevistada)

O infograma (Figura 22) produzido a partir dos sentimentos apontados pelas
mulheres nos Relief Maps demonstra que o medo é o principal orientador da experiência
urbana das mulheres. Podemos afirmar que em todas as formas de se transportar, a
experiência do grupo social feminino está baseada no temor. No que tange as mulheres
com carro familiar, há relatos de medo em parar em sinaleiras ou ao entrar e sair de
garagens, além da preocupação com a direção violenta que os homens utilizam para
intimidá-las nesse espaço altamente relacionado ao universo masculino que é o carro,
“Soma-se a isso o fato de que o uso do automóvel também cresce com a renda. Assim,
quando o poder público privilegia investimento em transporte privado em detrimento dos
demais, está dando prioridade de acesso à cidade particularmente a homens de mais alta
renda” (CICLOATIVISTAS).

Figura 21: Relief Map de Eliza Maia.

Fonte: Própria autora, 2021.

Eu uso carro pra me deslocar, mas não me sinto completamente segura e
inviolável. Eu sempre penso sobre o horário de ir e voltar dos lugares quando
eu estou sozinha, eu sempre fecho os vidros do carro quando paro em um sinal,
e fico alerta o tempo inteiro, também deixei de alugar um apartamento que eu
gostei muito por causa da garagem que impedia minha visão da rua quando
eu precisasse entrar ou sair, e porque não tinha porteiro no prédio. Acho que
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o carro pode ajudar em muitas coisas, mas não me sinto blindada por estar de
carro, sei que é um privilégio, mas ainda assim tenho limitações de ir e vir.
(Mariana Correia, entrevistada)

Ao utilizarmos a técnica de infograma (Figura 22) para representar os sentimentos
mais cotidianos das mulheres em relação ao transporte público podemos ver que o medo,
a exclusão e o constrangimento são as palavras de maior impacto. Em contrapartida, a
segurança, a calma e a satisfação são os termos de menos impacto, aparecidos em apenas
duas entrevistas realizadas com as mulheres que vivem fora do Brasil. Esse infograma
nos faz identificar que o transporte público é um espaço de opressão.
A experiência dos deslocamentos urbanos também é alterada pela questão racial,
que junto com a classe social é determinante para o local de moradia nas cidades. As
mulheres negras experienciam a espacialidade de forma intersseccionalizada, trazendo à
tona as contradições reproduzidas pela forma que as cidades são organizadas, dando
maior ou menor condições de deslocamento de acordo com o lugar que se vive e a cor
que se tem.
A interseccionalidade visa dar instrumentalidade teórico-metodológica à
inseparabilidade estrutural do racismo, capitalismo e cisheteropatriarcado produtores de avenidas identitárias onde mulheres negras são repetidas vezes
atingidas pelo cruzamento e sobreposição de gênero, raça, classe – modernos
aparatos coloniais. (AKOTIRENE, 2008, p. 14)

Figura 22: Infograma Transporte Público x Gênero

Fonte: Própria autora, 2021.
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Salvador concentra em seus bairros periféricos 43% da população negra da cidade.
Essa espacialização da pobreza faz com que o uso do transporte público seja dificultado
pela falta de capilaridade e pela escassez do serviço, o que leva as mulheres negras a
usarem uma média de 02 horas para se deslocarem da residência para o trabalho, por
exemplo. Grande parte desse tempo é gasto com o deslocamento a pé ou em transportes
clandestinos que levam até o ponto de ônibus mais próximo e, também, pelo tempo de
espera, outro agravante da exposição às situações de violência e assédio. Joselina Silva,
(Figura 23) empregada doméstica, negra e com 59 anos de idade afirma:
Eu moro na Itinga, mas sempre trabalhei pros lado de cá, antes eu até morava
mais perto, mas foi ficando perigoso pros meninos (filhos) por causa de droga
e tudo, aí eu comecei a vim de ônibus, e pra chegar no ponto eu ando uns 30
minutos. Quando eu volto de noite eu fico com medo, porque chega lá eu ainda
tenho que andar um pedaço. No ponto de manhã cedinho as vez só tá eu, e eu
fico com medo também, mas num tem o que fazer. Quando chegou o metrô eu
pensei que ia ficar melhor, mas o metrô ficou mais longe. (Joselina Silva,
entrevistada).

Figura 23: Relief Map de Joselina Silva.

Fonte: Própria autora, 2021.

A realidade da mobilidade, no Brasil, vem emergindo como tema de pesquisas
acadêmicas e institucionais. É comum encontrar objetos de estudos referentes ao tipo de
deslocamento realizado diariamente pelas mulheres, ao tempo gasto pelas mulheres no
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transporte público e, ainda mais recorrente, à violência e o assédio vivido pelas mulheres
em todas as suas tentativas de acessar as cidades, seus locais de trabalho, espaços
formativos. A dificuldade de mobilidade se tornou um fator limitante para todas as
oportunidades na vida das mulheres nas grandes cidades. .
A Geografia Humana, até recentemente, preocupada apenas com os lugares,
distâncias e locais, não percebia que na natureza de todo fenômeno geográfico
tem um componente de classe social, sendo está articulada as questões de
gênero e raça/etnia. Mas o enriquecimento é mútuo: A partir da Geografia, o
feminismo reconhece a base geográfica da vida social, que não pode ser
completamente explicada sem conhecer o contexto espacial em que eles
aparecem. Do Feminismo, a Geografia aprende a reconhecer a natureza pelo
gênero das estruturas e padrões territoriais. (REIS, 2015, p. 30)

Ainda na pesquisa divulgada pelo IPG e Ilocomotiva, o dado de que 72% das
mulheres, entre as 1081 pesquisadas, responderem que o tempo de deslocamento para o
trabalho influencia na decisão de aceitar ou permanecer em um cargo é fundamental para
entender de que forma essa “desmobilidade” é geradora de pobreza e como ela se
materializa nos mais diversos aspectos da vida das mulheres. Outro dado importante se
refere ao número de mulheres que deixam de acessar serviços judiciais e de proteção
social devido às distâncias e valores do transporte público.
São as pessoas que dão sentido à interação das localizações e ao deslocamento
espacial. Cada grupo social possui características particulares de deslocamento. Pode-se
afirmar que os grupos sociais de alta renda possuem maiores possibilidades de
deslocamento, enquanto os grupos de baixa renda enfrentam mais obstáculos a serem
superados. Esta abordagem da renda, embora muito importante, não esgota a explicação
dos diferenciais de acessibilidade desenvolvidos por diferentes grupos de sujeitos. Outras
explicações são possíveis e reveladoras de características espaciais, como a visibilidade
das relações de gênero na análise espacial. As diferentes espacialidades desenvolvidas
por homens e mulheres fazem parte da produção do espaço da cidade, embora seja um
tema ainda pouco explorado.
O caso de violência sexual ocorrido em agosto de 2017, no transporte público, na
cidade de São Paulo, em que um homem ejaculou no pescoço de uma mulher no ônibus
é mais uma entre as diversas formas de violência sofridas pelas mulheres cotidianamente
no Espaço Público. Esse caso se tornou algo emblemático devido também ao
posicionamento do juiz que afirmou: "Entendo que não houve constrangimento tampouco
violência ou grave ameaça, pois a vítima estava sentada em um banco de ônibus, quando
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foi surpreendida pela ejaculação do indiciado". Essa afirmação traz em seu bojo toda uma
característica social que revela o papel do Estado e, dentro dele, do aparato jurídico, na
manutenção do status quo e do seu caráter capitalista-patriarcal-racista.
É possível perceber que, a partir de uma sentença, se coloca de forma muito clara
a perspectiva jurídica que visa a perpetuação das relações sociais de sexo. A natureza do
Estado já desvelado anteriormente por Marx, Engels e Lênin, não é entendida, aqui, como
algo descolado da história. As suas manifestações, particularidades e características são
explicadas dialeticamente pela dinâmica das relações sociais, construída social e
historicamente e, ao mesmo tempo, fortemente influenciada pelas condições da existência
material. Tomamo-los então como “o produto e a manifestação do caráter inconciliável
das contradições de classe” (Lênin, 2010, p.7). Ao olharmos para essa perspectiva,
compreende-se que as “contradições de classe” são expressões de uma estrutura que se
entrelaça e se retroalimenta com características próprias dos locais em que se
desenvolvem, porém com fatores comuns, advindas da globalização do sistema. Diante
do exposto, é plausível constatar que o capitalismo-patriarcal-racista é aqui visto como a
estrutura, a base material que define a forma e o conteúdo do Estado.
Dentro dessa lógica, é importante salientar a construção do espaço como
expressão, produto e produtor dessa sociedade. As relações sociais de sexo, dentro do
urbano, se tornam elemento fundamental na relação social desse espaço, no momento em
que se considera a diferença de acesso à cidade de acordo com o grupo social o qual se
encontra, feminino ou masculino. As barreiras invisíveis do patriarcado são legitimadas
pela organização espacial e a violência contra o feminino é estabelecida espacialmente.
Toda essa organização, por sua vez, é legitimada pelo Estado, que determinam espaços
de confinamento e espaços de constrangimento.
O que podemos perceber é que, ainda que a urbanização solicite a presença da
mulher nos espaços públicos, esta mulher não se torna emancipada. As correntes
patriarcais disciplinadoras são meramente afrouxadas, mas ainda existem. Ocorre
também no espaço urbano, agora refletindo os moldes capitalistas, uma colonização dos
úteros. A mulher se torna agora, também no urbano, uma figura de reprodução da força
de trabalho – e nunca desvinculada dos discursos moralistas e disciplinadores.
O ordenamento espacial é político. O Estado legitima o patriarcado. O mecanismo
disciplinador, toma forma, então, por meio do espaço urbano – a urbe industrial que
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cresce, mas ainda assim cerca a mulher dentro dos limites do lar e do campo da moral. A
relação de dominação entre homem e mulher é repassada pela organização do espaço,
pela diferença de acessibilidade entre os sexos e pela dificuldade de deslocamento que
atinge as mulheres.
E o que é violento? A segregação é violenta. O controle moral que vem em
conjunto com o papel determinado às mulheres, num ambiente disciplinador, repassado
pela organização que reafirma a supremacia masculina é violento. Um espaço que
aprisiona as mulheres é violento.
Nesses moldes, torna-se visível o papel do Estado e do território na legitimação
do patriarcado e de suas responsabilidades no que diz respeito à segregação espacial de
mulheres e de que forma as diferentes espacialidades desenvolvidas por homens e
mulheres fazem parte da produção do espaço da cidade.
Em um espaço urbano fragmentado e articulado, uma das formas mais presentes
de apropriação desse espaço se dá através da interação, ou seja, a relação entre as
localizações e o acesso aos objetos espaciais através dos deslocamentos. Desse modo, é
dificultado o acesso das mulheres a esses espaços, fica visível como existe um
confinamento – direta ou indiretamente – no espaço do lar, fortalecendo uma postura
disciplinadora ao se forçar que a mulher passe da esfera pública e da vida social à esfera
do lar.
Tendo em vista menor acessibilidade ao espaço urbano e maior dificuldade de
deslocamento, por consequência tem-se um menor acesso à informação, o que significa
menos liberdade de circulação. As mulheres acabam com menor organização entre si, por
isso trazemos à tona a importância de se construir ferramentas de articulação e fortalecer
a organização política em movimentos feministas..

4.4 “SUA CASA NÃO TE DEFINE, VOCÊ É SEU PRÓPRIO LAR”

Triste, louca ou má
Será qualificada
Ela quem recusar
Seguir receita tal
A receita cultural
Do marido, da família
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Cuida, cuida da rotina
Só mesmo, rejeita
Bem conhecida receita
Quem não sem dores
Aceita que tudo deve mudar
Que um homem não te define
Sua casa não te define
Sua carne não te define
Você é seu próprio lar
Inicio esse tópico realizando uma análise sobre o trecho da música “Triste, louca
ou má” da banda Francisco El Hombre, canção que desde o seu lançamento se tornou um
hino entre movimentos feministas e traz um debate, na minha interpretação, sobre o
pertencimento e a liberdade, sobre ser definida ou não pelo outro e pelo espaço que se
ocupa no mundo. Nesse sentido, penso que essa frase nos ajuda a debater e a questionar
algumas linhas de discussão sobre o espaço doméstico e a vida das mulheres.
A abordagem de gênero exige uma relação entre o universo micro e macro,
envolvendo as relações de caráter familiar e social e, portanto, análise do
espaço privado e público (...). A utilização do conceito de gênero na geografia
deve levar em consideração que é dinâmico, que constrói e é construído pelas
experiências e vivências cotidianas espaciais a partir de representações
(SILVA, 2003, p.41-42).

Por muito tempo a visão dicotomizada entre rua x lar identificou as casas apenas
como local de segurança e alívio. Dito isso, estudos sobre a violência contra a mulher
revelam que a casa também pode ser espaço de opressão e que, na realidade, a maioria
das situações de violência sexual, por exemplo, são vivenciadas no cotidiano por
mulheres em seus lares e são consumadas por cônjuge ou parentes próximos. Essa visão
dicotomizada prejudica as análises e interferem nos entendimentos sobre a perspectiva
aqui preconizada de que o pessoal também é politico, ou que o privado é público. Os
dados divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) revelam um
quadro alarmante: 43% dos casos mais graves de agressão sofrida por mulheres, nos 12
meses anteriores ao levantamento, ocorreram em casa, seguido pela rua com 39%.
Para analisarmos os Relief Maps produzidos pelas entrevistadas nesse eixo, devo
contextualizar que a grande maioria das participantes moram sozinhas, com filhos ou com
os companheiros/companheiras. Essa informação foi coletada após o resultado dos
gráficos, pois não estava entre as perguntas norteadoras. Essa foi uma informação
fundamental para entender o Infograma, no qual explicitou, que para essas mulheres, as
suas casas são o espaço da Liberdade, Segurança, Alívio, Tranquilidade e Calma, dessa
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maneira traduzem os principais sentimentos listados por elas.
Para conseguir aprofundar esse debate, de forma interseccional, foi necessário ir
além do que era possível coletar na plataforma digital e questionar de forma individual
como esses sentimentos se materializavam no dia-a-dia de cada uma dessas mulheres.
Nesse sentido, também foi importante me atentar a três entrevistas fundamentais, nas
quais os sentimentos que foram relatados foi: Exclusão, Medo, Angústia, Desproteção e
Humilhação, vistos em tamanhos menores no Infograma (Figura 24).

Figura 24: Infograma que as mulheres entrevistadas sentem em relação ao espaço de suas casas.

Fonte: Própria autora, 2021.

A primeira delas foi a de Joselina Silva, empregada doméstica, moradora da
periferia de Salvador. A entrevistada é mãe solo e a família é marcada por dois
assassinatos, do seu marido e filho. O seu mapa (Figura 25) revelou que o espaço
doméstico para ela é um espaço, também de medo, e que o fato de ter vivido por muito
tempo na mesma comunidade em que seus entes queridos foram mortos, para ela,
representa um gerador de angústia e não de alívio. A relação das mulheres negras com a
cidade de Salvador é mediada de forma ostensiva com o Estado policial e a guerra às
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drogas. A capital baiana concentra grande parte das mortes de um dos estados que
concentra a maior mortalidade de jovens negros no país.
Como se sabe, jovens, homens e negros formam a população mais afetada por
mortes violentas no Brasil. Esse cenário é mais dramático na Bahia. Ao todo,
em 2018, 5.427 homens negros foram mortos, ao passo que o número de
homens brancos mortos foi 350. Ao fazer essa comparação, é importante ter
em mente que a população negra é mais numerosa na Bahia do que na média
do país. Mesmo quando calculamos as taxas de homicídio para cada uma
dessas populações, as diferenças são chocantes. Em 2018, a taxa de homicídios
para homens negros na Bahia foi de 103 por cem mil habitantes, enquanto, para
homens brancos, a taxa ficou em 23 por cem mil habitantes. Ou seja: a taxa de
homicídios entre negros é 4,5 vezes maior do que entre brancos. No Brasil, no
mesmo ano, homens negros tiveram uma taxa de 89 por cem mil habitantes;
entre os homens brancos, o indicador foi 28 por cem mil. (REDE DE
OBSERVATÓRIOS DE SEGURANÇA, 2020, p. 3-4)

A Rede de Observatórios da Segurança, realizada anualmente, divulgou em 2020 que
97,4% das pessoas com cor e raça informadas, assassinadas pela Polícia Militar da Bahia, eram
negras. Eduardo Ribeiro, historiador e co-fundador da Iniciativa Negra por uma Nova Política
sobre Drogas (INNPD), em entrevista para o G1, afirmou:
A política de guerra às drogas talvez seja o conjunto mais sofisticado que permite a
produção de morte, o altíssimo encarceramento e a estigmatização da população negra,
a partir de um conjunto de ideias que estão presentes e são constantemente reproduzidas
às diversas instituições, não apenas ligadas à segurança pública, mas muitas vezes nas
instituições ligadas à saúde. (RIBEIRO apud ALENCAR, 2020, online)6

O medo é presença confirmada nas casas das mães pretas das periferias de Salvador e as
casas pequenas e desestruturadas, com grande quantidade de moradores, não é um espaço de
conforto, fator que leva muitos jovens a estarem nas ruas das comunidades por grande tempo do
dia, motivo de temor constante. Soma-se a estes fatores, a condição de trabalhadora doméstica e
a participação ativa da criação de crianças de outras mães, enquanto, muitas vezes estão ausentes
do seu espaço doméstico. Esse conjunto de fatores pode ser “amenizado” pelas relações de
vizinhança e solidariedade, em que outras mulheres, avós, tias, amigas, se tornam responsáveis
pela vigilância e cuidado com esses jovens.
Quando eu tô em casa eu sinto medo, mais por ser mulher e ficar sozinha com
os filhos, e com medo quando eles vai pra rua, se vai voltar ou não. Quando
era criança e adolescente tinha medo dos familiares, de um irmão, ele batia
demais em mim. (Joselina Silva, entrevistada)

Entrevista concedida por RIBEIRO, Eduardo ao G1 em Eduardo Ribeiro, historiador e co-fundador da Iniciativa
Negra por uma Nova Política sobre Drogas (INNPD), em entrevista para o G1, em 09 de dezembro de 2020, intitulada
‘‘'A cor da violência': 96,9% das pessoas assassinadas pela polícia na BA em 2019 eram negras’’. Entrevistadora: Itana
Alencar.
6
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Figura 25: Relief Map de Joselina Silva.

Fonte: Própria autora, 2021.

Uma segunda entrevista que se destacou foi a de Mariah Magalhães, mulher trans,
parda, de 27 anos, que vive na casa dos pais. Mariah afirma que iniciou o processo de
adequação de gênero muito tarde, com 25 anos, apesar de saber a vida inteira que era
mulher, e isso aconteceu devido à sua casa não ser um espaço de acolhimento.
O gráfico produzido por Mariah (Figura 26) mostra que sua identidade de gênero
é motivo de insegurança em todos os espaços em que ela convive. Ela afirma que a sua
condição de classe e suas dificuldades de encontrar trabalho são os motivos pelos quais
ela ainda não saiu de casa. Atualmente, ela é ajudante de cabelereiro e chegou a estar
próxima de ter condições de sair de casa, mas a pandemia fez com que sua renda
diminuísse e que mais uma vez esse plano fosse adiado.
Eles não aceitaram quando eu disse, mas na verdade todo mundo sabia, e eu
disse porque eu achei que ia ser recebida pelo menos com respeito, mas a
hostilidade é grande. Eu acho que se eu nunca tivesse falado nada, eles
também iam passar a vida toda fingindo que não sabiam, mas eu ia fazer o
que? Ser outra pessoa só pra ter teto? Eu falei, e eu disse que ia embora
também, mas eu num consegui trabalho, porque tem isso em casa, mas tem na
rua também, ninguém dá trabalho, ninguém ajuda em nada. E aí eu vou
ficando, enquanto eles não me mandam vazar. (Mariah Magalhães,
entrevistada)
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Figura 26: Relief Map de Mariah Magalhães.

Fonte: Própria autora, 2021.

Por fim, a entrevista de Margarida Guedes, mulher trans, de 30 anos de idade. O
Relief Map (Figura 27) gerado por essa entrevista me possibilitou refletir sobre o corpo
enquanto lugar. Apesar de inicialmente a questão de o corpo-território não ter sido
levantada no debate teórico dessa pesquisa, essa entrevista me revelou a necessidade de
aprofundamento nesse tema em trabalhos posteriores, mas trago aqui algumas análises
preliminares sobre o assunto. A entrevistada mora sozinha e tem um trabalho no qual
afirma que é o seu único lugar de conforto. Ela trabalha no telemarketing que, apesar de
ser um local de alta exploração e precariedade de trabalhos, as pessoas com as quais ela
se comunica não a veem, isso lhe dá possibilidade de performar a sua feminilidade sem
questionamentos e, segundo ela, esse é o único espaço em que ela pode ser ela mesma.
Eu gosto do meu trabalho viu? Num é por causa dos colega, do chefe, do lugar
nem nada, é só porque eu falo só no telefone, no telefone ninguém me conhece.
Quando as pessoas me conhece elas faz cara de nojo, faz cara de que num
quer encostar em mim, que querem perguntar as coisa, envergonhar sabe? E
aí eu nunca quero encontrar ninguém. No meu bairro é a mesma coisa, é a
bicha, é o homem que quer ser mulher mais que as mulher toda, é o negócio
de ficar medindo a gente toda hora. Eu na verdade num tô feliz ainda com meu
corpo, eu ainda quero botar mais peito, eu quero um mega mais grande, quero
colocar boca [...]. (Margarida Guedes, entrevistada)

Margarida não se identificou com nenhumas das raças/etnias listadas no
questionário, mas seu Relief Map (Figura 27) mostra que sua condição de classe, raça e
gênero gera desconforto crítico e a complementação das entrevistas nos faz refletir sobre

91
o estar, viver cotidianamente no espaço do próprio corpo e isso ser um motivo de medo,
insegurança e exclusão. O debate exposto demonstra que a experiência vivida pelos
sujeitos do grupo social feminino, cis ou hétero, está intimamente ligada às suas
identidades que se materializam em seus corpos, em suas condições sociais, em seu
espaço de moradia.

Figura 27: Relief Map de Margarida Guedes.

Fonte: Própria autora, 2021.

As outras 17 mulheres produziram gráficos em que explicitam os espaços
domésticos como espaço de alívio ou de neutralidade. O ambiente doméstico foi visto
como lugar de alegria e satisfação, principalmente, para as mulheres que vivem sozinhas
ou com companheiras mulheres.
Para as mulheres que vivem com homens ou com a família, a casa foi colocada no
ponto central do gráfico, como neutra ou indiferente (Figuras 28 e 29 e 30). Ainda
debruçando sobre essas respostas, pude perceber que as mulheres casadas com homens
ou vivendo com os pais se sentem sobrecarregadas de trabalho e que, apesar de sentirem
alegria e alívio no espaço doméstico, também se sentem cansadas pela jornada dupla ou
tripla de trabalho.
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Me sinto totalmente confortável quando em casa. (Mariana Correia,
entrevistada)
De um modo geral, me sinto bem. Às vezes, explorada em atividades
domésticas. (Lícia Gabriela, entrevistada)
Ótima, moro só. (Eliza Maia, entrevistada)
Machismo presente em todas as relações domésticas. (Raquel Nogueira,
entrevistada)
Moro com minha namorada, então esse é o meu lugar de paz (Luíza Andrade,
entrevistada)

Figura 28: Relief map de Zeza Maria.

Fonte: Própria autora, 2021.

A condição de exploração do trabalho doméstico e de cuidados se reflete nos comentários,
porém quando o infograma sistematiza os sentimentos escolhidos, aparecem com mais
evidência os de alegria, satisfação e suporte. Essa contradição de respostas talvez esteja
abrigada no uso do amor e culpa utilizados para que as mulheres estejam aprisionadas e
naturalizando esses processos. Esse é um julgamento sobre o qual não pude ir mais a
fundo, mas que acho importante de ser levantado como hipótese.
Às mulheres é definida a responsabilidade dos cuidados com filhos e idosos,
das compras e organização da casa – que geram tarefas diárias de idas e
vindas ao supermercado, de limpeza da casa, de preparar as refeições e lavar
a roupa, entre outras. Trata-se de tarefas cotidianas típicas do âmbito
doméstico e que continuam sendo invisibilizadas e naturalizadas, apesar do
amplo debate crítico que já vem sendo realizado. (Raquel Nogueira,
entrevistada)
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Figura 29: Relief Map de Raquel Nogueira

Fonte: Própria autora, 2021.

Figura 30: Relief Map de Eliza Maia

Fonte: Própria autora, 2021.

Uma casa, um bairro, uma cidade e uma rede urbana são formas espaciais em diferentes
escalas. Essa noção de função implica uma tarefa, atividade ou papel a ser desempenhado pelo
objeto criado, a forma. Habitar, vivenciar o cotidiano e suas múltiplas dimensões – trabalho,
compras, lazer, etc. – são algumas das funções associadas à casa, ao bairro, à cidade e à rede
urbana, como aponta Calió (1992).
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A distinção das esferas públicas e privadas, alterando relações sociais entre
homens e mulheres, priorizando o mundo público - político e econômico - aos
homens e o mundo privado - doméstico e íntimo - às mulheres, sexuou a
cidade. E os estudiosos urbanos tiveram dificuldade em fazer essa nova leitura.
Isso implicou na negação da esfera do privado, das atividades domésticas, e
mesmo das atividades das mulheres. É o que chamamos de "invisibilização"
das mulheres na multidão urbana. Elas estão lá, importantes para o cenário mas
insignificantes para a cena. Assim, a cidade passa a ser tratada como um
amontoado de indivíduos assexuados, submetidos a um ponto de vista global leia-se masculino - que não vivem outras relações sociais entre si que não sejam
as de classe (CALIÓ, 1992, p. 4)

4.5 ESPAÇO DE TRABALHO E EDUCAÇÃO

Com um olhar para a diversidade do grupo de participantes, escolho deixar esse
tópico ao final da lista de discussões com a ideia de que as oportunidades de formação e
trabalho são, na relação dialética das contradições do espaço urbano, grandes
responsáveis pelos fatores limitantes que atravessam as mulheres em Salvador. Dito isto,
destaca-se a mobilidade e a falta de tempo livre como fundamentais para compreender
como o ciclo das mulheres se insere num lugar de inclusão excludente, ou seja, que ao
mesmo tempo que cresce o número de mulheres ocupando postos de trabalho fora do
espaço doméstico, e como chefes de família no Brasil, cresce também as situações de
intimidação, constrangimento e angústia vivida pelas condições precarizantes e com
flexibilidade de direitos às quais as mulheres são submetidas no mercado de trabalho.
A incorporação das mulheres ao sistema é extremamente frágil, uma vez que
as possibilidades do pleno emprego para elas, quando o pressuposto era a
jornada integral para os homens, é limitada pela manutenção da divisão social
do trabalho que atribui à família uma parte essencial da manutenção cotidiana
dos indivíduos, em particular a socialização das crianças, que exige um largo
tempo de dedicação das mulheres e se contrapõe à sua entrada integral nas
relações de trabalho remunerado. (GODINHO, 2004, p.61)

Ao analisarmos o infograma gerado pelos sentimentos citados pelas mulheres nos
espaços profissionais e formativos (Figura 31), a Intimidação, Angústia e
Constrangimento são as sensações mais comumente experimentadas, enquanto que o
reconhecimento, a segurança, o alivio, a liberdade e a calma, foram as sensações menos
experimentadas no grupo de participantes.
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Figura 31: infograma gerado pelos sentimentos citados pelas mulheres nos espaços profissionais e
formativos.

Fonte: Própria autora, 2021.

Essas experiências se materializam em pontos críticos nos mapas produzidos, com
poucas exceções, onde algumas mulheres relatam conforto por estarem em espaços
majoritariamente ocupados por outras mulheres. Essas informações são relevantes no que
diz respeito à presença masculina, de forma predominante, como motivo de
questionamento e de insegurança, fazendo mulheres estarem sempre precisando mostrar
mais eficiência e mais produtividade, já que estão vários passos atrás no que diz respeito
ao espaço chamado de produtivo, local pensado e ocupado por homens.
Camila Viana é engenheira eletricista e trabalha para uma empresa do setor
automobilístico na Região Metropolitana de Salvador. Seu mapa (Figura 32) reflete uma
situação de extrema vulnerabilidade relacionada à sua condição de trabalho, nesse caso,
a participante não está em um espaço profissional de baixa qualificação, ou flexibilização.
Segundo Camila, a empresa tem suporte para a inserção profissional de mulheres, como
licença maternidade, auxílio creche, um bom salário e carga horária industrial de 8h. Ela
relata que sua insegurança e angústia estão relacionadas com o comportamento dos
colegas, que dentro do seu setor são todos homens e que muitas vezes questionaram e
questionam suas habilidades e decisões. A engenheira também afirma se sentir injustiçada
em relação à ocupação de cargos de liderança, pois apesar de estar trabalhando há muitos
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anos na mesma empresa, com resultados significativos dos seus métodos de gestão de
crises e dedicação, ela segue subordinada a engenheiros mais jovens e com bem menos
tempo na empresa, fato que ela atribui ao seu gênero e à maternidade.
Me sinto discriminada, sem voz, vejo como tem quase nenhuma mulher nos
cargos de direção, vejo casos de mansplaining7, de machismo em geral.
Porém, boa parte do tempo me sinto muito segura enquanto à minha
capacidade profissional, não deixo de falar quando quero, de manter minhas
opiniões e de tomar as rédeas em alguns casos. Mas tem coisas que a gente
engole quando se é mãe solteira, como o fato de estar no fim da fila das
promoções, ou o fato de outros homens fazerem pouco caso do que você diz as
vezes, mas sei que eu não posso perder esse emprego, aí eu não fico
tensionando o tempo todo, com isso na cabeça sabe? Que emprego é que eu
vou ter auxílio pra creche de Bárbara, onde é que eu vou encontrar um
trabalho que me deixa retornar sem represálias depois da licença
maternidade? Porque a gente vê muito caso que o direito à licença é
garantido, mas eles só esperam o período de proteção passar pra poder
demitir, a verdade é que estão sempre te fazendo escolher se você é mãe ou se
você é profissional, eles acham que ser os dois é impossível, mas ninguém
nunca questionou meu ex-marido sobre ele ter filha, ele nunca teve que
explicar como ele faria pra conciliar a criação da filha dele com o trabalho, e
eu tenho o tempo inteiro que provar que eu posso fazer isso, mas na verdade
muitas vezes eu duvido se eu posso mesmo, porque eles colocam a gente tão
em dúvida. (Camila Viana, entrevistada)
Figura 32: Relief Map de Camila Viana

Fonte: Própria autora, 2021.

Mansplaining: ‘‘expressão americana utilizada para referir, precisamente, a tendência que homens terão
de explicar coisas a mulheres, juntando man com explain’’ (SOLNIT, 2014, p. 71)
7
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Esse relato, mais uma vez, evidencia que homens e mulheres experienciam o
mercado laboral de formas distintas, mesmo quando estão em mesmas condições de
formação e classe social. O aparato legal que garante o trabalho de cuidados, como a
creche e a licença maternidade, oferecida pela empresa ou pelo Estado são fundamentais
para dirimir esses acessos desiguais, mas não são determinantes de condições de
igualdade, já que outros aspectos do binômio opressão-exploração também são
enraizados nas relações sociais e laborais.
Quando analisamos o fator mercado de trabalho e espaço formativo na vida das
mulheres negras e de baixa renda nos deparamos com outras questões, principalmente,
relacionadas à precarização do trabalho, o que se materializa em baixos salários, trabalhos
no setor informal, a não garantia de direitos básicos e a ocupação de trabalhos
fundamentalmente no setor de serviços e da terceirização do trabalho doméstico e de
cuidados, gerando outro tipo de relações e abusos.
As discussões acerca das afluências entre gênero, raça e classe têm como
objetivo compreender as desigualdades que afligem as sociedades
contemporâneas, pois se chegou ao entendimento que uma categoria isolada
não dá conta de explicar algumas particularidades que envolvem cada
sociedade. Dessa ótica, parece que os enfoques teóricos explicativos
feministas, ou tão como é sublinhado às vezes, os modelos do feminismo
concebido de “segunda onda”, bem como do marxismo tradicional, acabaram
caindo no equívoco de explicar os processos como se uma opressão fosse o
fundamento de outra. No entanto, identifica-se não uma simples sobreposição
entre padrões de dominação independentes, mas um cruzamento complexo,
cuja interpretação detalhada das sociedades reflita sobre a necessidade de
teorizar e incorporar simultaneamente os três eixos. (RIBEIRO; PHILIPP,
2017, p. 6)

Trago esse trecho, presente no artigo de Ribeiro e Philipp (2017), intitulada: O
(Res)Significado do Trabalho das Empregadas Domésticas após a Emenda Constitucional
N° 72/2013: Aproximações Empíricas em Vitória da Conquista, a fim de trazer à tona,
novamente, que as análises aqui realizadas se preocupam com o teor diverso das
experiências das mulheres que, por vezes, unidas, enquanto grupo social, pelo fator
gênero, se tornam antagonistas pelo fator raça e classe social, isso gera experiências
distintas que se expressam em todos os aspectos da vida. É importante salientar que não
se deve hierarquizar ou sobrepor esses fatores, e sim identificar de que forma esses
marcadores sociais que inicialmente determinei - gênero, raça e classe social - e que no
decorrer da pesquisa se complexificaram. Essa profundidade se deu com clivagens
relacionadas à orientação sexual e à cissexualidade e transexualidade, se materializam nas
cidades, e como que essas relações se perpetuam, seja pela forma que os símbolos e a
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cultura se difundem, seja pela forma que o Estado de natureza capitalista negligencia, ou
como o capital privado organiza e fomenta desigualdades a fim de manter condições de
opressão-exploração no uso e ocupação do Espaço Urbano.
Eu fui desrespeitada por patrão antigamente, dar em cima, ficava se sentindo
intimidada. Quando trabalhei com homem eu tinha esses sentimentos.
(Joselina Silva, entrevistada)

As desigualdades de oportunidades já iniciam no processo formativo e os colégios
e Universidades também são locais considerados de opressão ou controversos para a
maioria das pesquisadas. Entre os relatos, o de Mariah Magalhães e o de Margarida
Guedes coincidem no fato de o processo de transição de gênero ter sido um marco para
se afastar dos processos formativos reduzindo as possibilidades de inserção em empregos
de maior renda e de mais direitos.
Eu parei de estudar quando eu me assumi, eu queria continuar, mas os
meninos não perdoam e isso vai virando muita tristeza na gente, a gente vai
se vendo fora de tudo, ninguém chama pra nada, eu não tinha amigos na
escola, só tinha gente pra me xingar, pra me bater, e eu não resisti, eu não
quis continuar, eu podia ter acabado a escola, podia ter ido pra faculdade,
mas eu fiquei cansada de tentar. (Mariah Magalhães, entrevistada)

Situações de conforto, satisfação e reconhecimento foram relatadas por grupos
que tem em seu cotidiano estudos com mais professoras do que professores, em áreas que
são tratadas como extensão do trabalho doméstico e de cuidados, como as áreas de saúde
por exemplo, caso de Mariana Correia, estudante de psicologia:
Atualmente faço uma graduação onde o quadro de professoras é em maioria
mulheres e alunas também, não tendo muitos sentimentos ruins neste espaço.
Mas já estive em espaços diferentes onde homens eram predominantes ou uma
parte considerável e tive sentimentos ruins. (Mariana Correia, entrevistada)
Discriminada, mas se for uma professora ao invés de professor, me sinto mais
segura. (Eliza Maia, entrevistada)

As condições de classe também foram relatadas como um fator, no qual devemos
nos atentar quando tratamos das condições de formação, como o caso de Luíza Andrade,
que relata que a falta de dinheiro a deixa em situação de desigualdade no que diz respeito
ao acesso à educação:
Apesar de estudar em uma universidade pública, muitas vezes eu tenho
problemas por não ter dinheiro pra pagar xerox, ou pra comprar livros e
materiais, além de precisar sempre da assistência estudantil, e de trabalhar
ao mesmo tempo que eu estudo. (Luiza Andrade, entrevistada)
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As relações sociais presentes nas escolas e universidades não ficam aquém das
relações vividas fora das suas paredes, são relações entrelaçadas e que apesar da
idealização feita no que tange os espaços formativos, com pessoas de elevada consciência
e educação, não é possível isolar esses espaços do “mundo real”. Dito isso, destaca-se que
as denúncias de abusos na principal universidade de Salvador, a Universidade Federal da
Bahia são inúmeras e ao buscar notícias sobre esse assunto, encontrei casos de violências
ocorrido a partir de diversos eixos: violência verbal e sexual de professores às alunas;
violência sexual de estudantes homens à estudantes mulheres no espaço da residência
universitária; violência de gestores e do setor administrativo à professoras e a
trabalhadoras terceirizadas do setor da limpeza; violência sexual, verbal e física em
eventos como as tradicionais calouradas da universidade e, também, um caso de estupro,
em um caminho mal iluminado e cercado de mata, o qual estudantes precisam passar
cotidianamente.
As cidades, locais também idealizados pela compreensão econômica de
concentração da renda, local das oportunidades, se mostra, bem como os espaços
profissionais e educativos, como o lócus da desigualdade. O ponto central dessa tese é
trazer à luz as experiências vividas pelas mulheres nos mais diversos aspectos englobados
pela estrutura urbana e como os seus marcadores, interseccionados, se materializam em
diferentes experiências e trajetórias urbanas, por ora ligadas pelo gênero, por ora unidas
pela raça. Todas as mulheres pesquisadas demonstraram situações de vulnerabilidade no
uso e na ocupação do espaço urbano soteropolitano e em nenhum dos eixos estruturantes
dessa pesquisa, houve consonância em relação à um local de alívio para todas as classes,
raça e gênero. Isto é, todos os locais vividos experimentados na cidade, da moradia à
escola, do trabalho ao espaço de lazer, foram apontados como locais de opressão para
alguma das mulheres participantes, seja pelo gênero, pela raça, pela classe social, pela
idade ou identidade de gênero, o padrão da vida nas cidades é o desconforto, o
constrangimento e o medo.
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5. CAPÍTULO IV - FEMINISTAS.SA: UM APLICATIVO PARA ACESSAR

5.1 O MAPEAMENTO COLABORATIVO E SUAS POTENCIALIDADES

No primeiro momento em que pensei na criação de um aplicativo para melhorar a
experiência de uso do espaço urbano para as mulheres, eu ainda não tinha visualizado
como isso poderia se materializar, mas tinha certeza de que haveria público para a
utilização dessa ferramenta, tanto pela minha experiência quanto pela de mulheres
próximas a mim, amigas e familiares. Essa afirmação foi se confirmando no decorrer
dessa pesquisa, já que em todo o processo de análise da experiência urbana das mulheres
soteropolitanas, o que foi revelado é que a sensação de insegurança, medo e
constrangimento é cotidiana.
Apresento essa ferramenta como auxiliar à um processo de apropriação do lugar
que cabe às mulheres na cidade, também como uma forma de empoderar mulheres para
que seja possível analisar suas próprias experiências e, a partir de relatos e
compartilhamento destas vivências, se tornem coletivas e encontrem caminhos em que
possam viver a cidade de forma livre, e não sempre em alerta ou “com valentia”.
Apresento o mapeamento colaborativo envolvendo o maior número de usuárias
possível, como um potencial orientador de políticas para gestão do espaço urbano, na qual
estejam abarcadas as necessidades relacionadas às mulheres e suas especificidades no uso
do espaço urbano.
A proposta que se baseia no compartilhamento voluntário de informações
geográficas já tem sido usada há algum tempo por aplicativos como o Waze8, por
exemplo. O termo Volunteered Geographic Information (VGI) foi cunhado por
Goodchild e Glennon (2010), e outros termos como Ambient Geographic Information
(STEFANIDIS; CROOKS; RADZIKOWSKI, 2013) e Citizen-contributed Geographic
Information (SPYRATOS; LUTZ; PANTISANO, 2014) vêm sendo utilizados para

8

O Waze é um dos aplicativos mobile mais famosos da atualidade. Basicamente, o app possibilita que seus
usuários tenham uma visão ampla do trânsito, ao seu redor, e também enviar relatos sobre o tráfego – como
acidentes, engarrafamentos, buracos, blitzes, problemas de sinalização etc. – para alertar outros usuários,
bem como obter rotas alternativas que lhes custem menos tempo nas ruas e avenidas das cidades. Essas
funções colaborativas ajudaram na popularização do app, hoje, usado até por aqueles que não têm carros
(usuários de transporte público, interessados em saber as condições de trânsito (PINTO, 2017, p. 22)
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definir este mesmo fenômeno. Todos estes se cercam de ideias referentes à participação
dos cidadãos no compartilhamento de informações geográficas que contribuem com
informações advindas de uma grande diversidade de observadores, agregando
legitimidade a essas informações, devido à grande quantidade de pontos de vista ali
expostos.
A VGI está intimamente relacionada ao conceito de crowdsourcing9 (Howe
2008), a qual adquire dois significados um tanto distintos. Por um lado, ele
pode se referir à proposta de que um grupo pode resolver um problema de
forma mais eficaz do que um especialista, apesar da falta de experiência
relevante do grupo; os defensores do crowdsourcing citam muitos exemplos
onde esta proposta parece ser verdadeira. Por outro lado, e mais relevante para
a VGI, é a noção de que a informação obtida de uma multidão, com muitos
observadores é mais provável de estar perto da verdade do que as informações
obtidas de um único observador. (GOODCHILD, 2010, p. 233)

Para além do uso cotidiano de informações do trânsito ou de pontos de alagamento
nas cidades, a ferramenta de mapeamento colaborativo também foi utilizada em situações
de desastres naturais como afirmado por Rosa Maria. Moreira da Costa:
Alguns exemplos do uso de mapas colaborativos foram vistos pelo mundo em
casos de crises naturais ou humanitárias. Um desses exemplos foi no episódio
de violência étnica depois das eleições presidenciais do Quênia em 2008, onde
centenas de pessoas morreram e milhares deixaram suas casas para fugir dos
conflitos. Os cidadãos quenianos podiam reportar através da plataforma
Ushahidi casos de violências que testemunhassem e assim, documentar a
violação dos direitos humanos [Meier, 2012]. Outros casos do uso de
mapeamento gerado a partir de VGI foram as ocorrências de terremotos no
Haiti (em 2010), no Japão (em 2011) e mais recentemente, no Nepal (em 2015),
onde atividades foram coordenadas usando o OpenStreetMap para fornecer
mapas detalhados com informações que poderiam ser usados pelas
organizações humanitárias na localização de pessoas em risco [Poiani,2016].
No entanto, segundo Haworth (2016) é necessário desenvolver abordagens
mais flexíveis para envolver uma base mais ampla e diversificada de
voluntários, e buscar novos modos de colaboração entre setores públicos,
privados e voluntários, para tornar o VGI mais efetivo, confiável e significativo
na gestão de desastres e desenvolvimento comunitário (COSTA, 2017, p. 9)

Em destaque a essas potencialidades, deve-se compreender que o momento da
história atual em que o uso dos smartphones em larga escala e a possibilidade de acurácia
gerada pelo GPS, mesmo em equipamentos simples, é um dos principais fatores que
levam a crer que a democratização no uso das ferramentas de informação geográfica

9

Crowdsourcing é um modelo de resolução de problemas através da contribuição de um grande número de
pessoas e tem entre suas principais vantagens o baixo custo. Por outro lado, smart cities compreendem hoje
um desafio multidisciplinar, onde têm-se por objetivo o desenvolvimento sustentável e o aumento da
qualidade de vida dos seus habitantes. Assim sendo, vemos no crowdsourcing um recurso capaz de
contribuir para construção de smart cities. (QUIRINO et al, 2016, p. 1)
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representa uma nova fase do mapeamento, que deixa de estar concentrado em grupos
empresariais, Estado e Agências de Inteligência Informacional, e passa para um lugar de
acesso múltiplo e com agentes diversos.
Quando nos perguntamos quais são os mapas que mais temos acesso e
acessamos, os mais utilizados para a construção de políticas públicas e quem
são os(as) sujeitos(as) que constroem esses mapas, devemos ter em mente as
relações entre poder e sujeito nos processos de cartografar. O mapa, produto
gerado pela cartografia, é uma representação do espaço e compreende relações
de poder construídas no processo de cartografar. Os mapas, através de seus
códigos, convenções e procedimentos de organização e taxionomia operam
como uma tecnologia do poder. Eles são seletivos e servem para disseminar e
reforçar ideologias que, durante muito tempo, foram as dominantes.
(CABRAL, 2017, p. 34)

Para aliar a tecnologia com a questão do direito à cidade, é necessário identificar
o público-alvo e de que forma será possível atingi-lo, para tal, a ferramenta tecnológica
que se mostra mais presente neste público são os telefones celulares. Sabemos que o
acesso à tecnologia se dá de forma desigual, porém os dispositivos móveis têm sido dos
principais artigos de compra dos últimos anos, além de ser uma plataforma flexível para
tornar esse projeto viável.
Essa diversidade muito nos interessa, já que a proposta dessa pesquisa está
centrada no olhar interseccional para o uso do espaço urbano a fim de construir
possibilidades de cumprimento da função social no local de vida, de trabalho, de estudos
e mobilidade da maioria dos habitantes do planeta, atualmente, entendendo que metade
dessa população é negligenciada na gestão desse espaço. Nunca é demais ressaltar o
quanto o fim da sociedade patriarcal se impõe como princípio a ser perseguido para a
construção de um mundo justo e igualitário, e, consequentemente, de cidades mais
inclusivas, solidárias e democráticas.
Se grandes mentes pensam da mesma forma – e em muitos casos eles fazem –
então eles realmente constituem apenas uma mente. Um grupo diverso de
solucionadores resulta em muitas abordagens diferentes para um problema.
Tocar inteligência coletiva das pessoas envolve o tráfego de que a multidão já
sabe. Tais aplicações de crowdsourcing geralmente requerem pequenos
investimentos de tempo e energia por parte dos contribuintes. (HOWE, 2008,
p. 5)

Desse modo, como resultado da análise realizada com um grupo de mulheres de
Salvador, foi possível adentrarmos às experiências vivenciadas e aos pontos críticos de
vulnerabilidade no uso de espaço urbano. É fundamental ter em vista que as
transformações necessárias para que essas experiências sejam melhores, passam por um

103
processo estrutural da sociedade, mas que a auto-organização, a gestão participativa, e as
ferramentas para tal, são alguns passos à frente nesse processo. Foi possível perceber que
as desigualdades no mundo urbano se fazem sentir em múltiplas dimensões e demandam
ações urgentes para reverter o quadro das iniquidades e das violações de direitos de
amplos segmentos da população. Para além do direito à moradia, ao saneamento, à
infraestrutura urbana, ao transporte, aos serviços públicos, entre outros, todos e todas os
cidadãos e cidadãs têm direito à cidade, aqui, compreendido numa dimensão integral dos
direitos humanos no território.
Dentro das ferramentas existentes nos dias atuais que podem auxiliar nesse
movimento de transformação, caso a técnica e a tecnologia estejam à serviço do
desenvolvimento da humanidade, afirma-se que as tecnologias sociais com o uso de
mapeamento colaborativo podem se destacar no objetivo de melhoria das condições de
vida das mulheres e, para que isso ocorra, não é possível que estes mecanismos sejam
desenvolvidos sem que os sujeitos prioritários dessa ação sejam também participantes do
processo de criação dessas ferramentas.
A cartografia é uma linguagem, corresponde à organização de signos na
construção de uma mensagem. Também constitui uma forma de representação
do espaço e dos processos espaciais. O mapa é a representação cartográfica da
espacialidade do fenômeno. Ele é uma construção social, com uma intenção
do sujeito de reconhecer uma ordem e tentar retirar dela um sentido.
(CABRAL, 2017, p. 34)

A tecnologia vem evoluindo mais a cada dia que passa, seria um grande equívoco
não utilizar os novos recursos criados e, ao pensar no desenvolvimento tecnológico como
um processo não-neutro, sabemos então que essa tecnologia não necessariamente se alia
ao processo de construção de direitos, mas que pode ser uma importante ferramenta para
o novo período. Caracterizadas pela realidade aumentada, geolocalização e mapeamento,
as cidades tem se tornado um território informacional que consiste em um fluxo de dados
em uma zona de intersecção entre o espaço físico e o espaço digital. Dentro desse espaço
físico, as pessoas têm acessado, por meio de dispositivos móveis, diversos aplicativos que
auxiliam na sua vida cotidiana, desde aplicativos para mobilidade, compras, bate-papo,
até aplicativos para lutar pelo fim da violência contra a mulher e pela igualdade. É
importante afirmar que os aplicativos não substituem a luta das mulheres nem do
movimento feminista, mas, são ferramentas que auxiliam nas suas dinâmicas.
Nas lojas de compra online de dispositivos móveis existem mais de um milhão de
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aplicativos disponíveis para download. Muitos desses aplicativos, com características
geolocalizadas ou locativas, estão tornando as cidades mais eficientes e dando maior
autonomia ao cidadão em diferentes momentos. Alguns exemplos de aplicativos
relacionados à luta das mulheres são:
1. Safetipin – Aplicativo que tem a intenção de promover segurança através de
mapas. A ideia é que pessoas avaliem ruas, parques e praças de acordo com 9
critérios, como iluminação, visibilidade e quantidade de pessoas. Um botão de
emergência também é disponibilizado: a mulher é rastreada e, se entrar num
lugar considerado perigoso, uma mensagem é enviada automaticamente para
um contato escolhido.
2. Hazme el Paro – Aplicativo que visa reduzir os abusos no transporte público.
Visto que apenas uma em cada cinco mulheres reporta o ocorrido, por medo ou
vergonha, o aplicativo faz o trabalho da denúncia pela vítima. Através de
internet gratuita, quem baixar o aplicativo pode reportar assédio que
testemunhou ou sofreu. O usuário é instruído a mandar a reclamação para a
central, que automaticamente solta uma mensagem pelos auto-falantes
instalados nos ônibus, dizendo que abusos sexuais não serão tolerados, para
intimidar agressores.
3. Clique 180 - A Lei Maria da Penha está presente no aplicativo, na íntegra,
dividida por capítulos para consulta. Ele orienta mulheres que sofreram
qualquer tipo de agressão, mostra delegacias próximas e explica os diferentes
tipos de violência de gênero. O aplicativo também conta com um mapa
colaborativo, e todas as telas do app possuem botão com ligação direta para o
180, número da Central de Atendimento à Mulher.
4. Aspire News – Um aplicativo de notícias diárias, que ao clicar na aba “Help”
uma página com recursos para quem está em situação de abuso aparece. Estão
incluídos depoimentos de mulheres que passaram por violência doméstica,
explicações didáticas e o mais interessante: um Abuser’s Playbook, que lista as
desculpas mais usadas pelos abusadores para controlar a vítima. Possui um
botão de emergência que quando pressionado, entra em contato com pessoas
previamente selecionadas e com autoridades locais.
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5. Minha Voz - Através desse aplicativo é possível escrever depoimentos,
relatando algum caso de violência e abuso. A intenção é dar visibilidade aos
casos e criar uma rede de apoio, mostrando que nenhuma mulher está sozinha.
Elas são incentivadas a realizar a denúncia e também têm acesso a mapas, que
mostram os serviços públicos disponíveis que podem ajudar.
6. bSafe - Assim como a maioria dos apps de segurança, entra em contato com
pessoas selecionadas caso você aperte o botão de emergência. Se a mulher
precisar andar sozinha por um lugar em que não se sinta confortável, pode
convidar um amigo para acompanhar a sua trajetória por GPS, garantindo que
qualquer desvio da rota seja notado. O maior diferencial aqui é o alarme
opcional que, se acionado, toca uma sirene e começa a gravar e filmar
automaticamente tudo que está acontecendo.
Muitos outros aplicativos vêm sendo desenvolvidos com esse mesmo objetivo, o de
enfrentar as desigualdades impostas pelas relações sociais de sexo, e têm uma atuação
prioritária nas cidades. Apresento a seguir o processo de desenvolvimento, as funções e
cada um dos eixos abarcados no aplicativo FEMINISTAS.SA.

5.2 DESENVOLVIMENTO DO APP

O Desenvolvimento do aplicativo FEMINISTAS.SA foi realizado com o coletivo
de programadoras CODIVAS, que se definem como uma startup10 coletiva de
profissionais mulheres para a manutenção de sites e aplicativos. Esse grupo atua na
chamada Brecha Digital de Gênero, fenômeno que se refere à falta de profissionais e de
estímulo às carreiras de tecnologia para mulheres.
Como parte da metodologia dessa tese, estava previsto que esse aplicativo fosse
desenvolvido pelo grupo social ao qual se quer atingir com o seu uso, tendo assim como
princípio a busca pela maior participação possível do grupo de participantes que
forneceram as entrevistas realizadas por meio dos Relief Maps e do grupo de mulheres

Startup - O conceito de startup se trata de uma empresa em fase inicial que possui uma proposta de
negócio inovadora e com um grande potencial de crescimento. Elas podem atuar em qualquer área ou tipo
de mercado e, normalmente, utilizam a tecnologia como base para suas operações.
10
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envolvidas no processo de design e na programação desse aplicativo, todas com o objetivo
comum de criar algo com alto grau de usabilidade e com a maior diversidade de
experiências possível.
No quesito usabilidade foi importante identificar os requisitos que o aplicativo
deve atender para atingir seu objetivo que é o mapeamento colaborativo para mulheres
em dispositivos móveis. Os requisitos diretamente ligados às funcionalidades do sistema
são: a possibilidade de cadastramento de novos usuários, solicitando pelo menos, e-mail
e senha (Figura 33)
Figura 33: Print Screen da tela inicial do aplicativo FEMINISTAS.SA.

Fonte: Própria autora (2021).

A segunda funcionalidade é a possibilidade de inserção de relatos em cada um dos
eixos abarcados, pelas usuárias cadastradas. A usuária precisa informar o endereço sobre
o qual quer inserir o relato ou, caso esteja fazendo o relato em tempo real, permitir que o
sistema capture a sua localização. Todos os usuários podem consultar os relatos
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cadastrados, bem como as características utilizadas para descrever um local ou um
serviço.
O texto de apresentação do aplicativo (Figura 34) é também um convite às
mulheres a viverem melhores experiências na cidade, bem como ajudar outras mulheres
a fazerem o mesmo, a partir do registro de ocorrências que podem ser positivas ou
negativas. O aplicativo pode colaborar tanto para que os locais adversos ou contraditórios
sejam evitados, quanto os locais com boas características, bom atendimento, ou de alta
taxa de segurança, sejam utilizados largamente.
Isso favorece às mulheres por terem maior quantidade de informações e, também,
influenciam locais como bares, restaurantes, entre outros, a terem um olhar mais atento
para o atendimento desse grupo, visando estar entre os locais bem avaliados e que isso
resulte numa maior visitação a esses estabelecimentos.

Figura 34: texto de apresentação do aplicativo FEMINISTAS.SA;

Fonte: Própria autora (2021).
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Para atender a esses anseios o aplicativo tem sua interface dividida em quatro
eixos principais: Mobilidade Urbana, Equipamentos Públicos e Serviços, Saúde e Lazer,
além de um espaço para cadastrar telefones de três pessoas que podem ser acessadas de
forma rápida e com localização precisa, em caso de alguma situação de emergência,
chamado de “Botão de Alerta”. A seguir serão apresentados as funcionalidades e o uso de
cada um desses eixos.
Como visto no capítulo de análise dos Relief Maps, todos esses eixos foram
debatidos na pesquisa, como forma de compreender a experiência das mulheres em
Salvador, bem como subsidiar o desenvolvimento do aplicativo e suas necessidades.
Destaca-se de antemão, que muitos outros eixos podem ser adicionados e, também, outras
categorias ou características que não foram levantadas nesta tese, entendendo que todas
as dimensões da vida no espaço urbano podem ser otimizadas para dar mais segurança e
liberdade às mulheres.

5.2.1 Mobilidade Urbana
A mobilidade urbana foi analisada como um ponto crítico de vulnerabilidade na
experiência das mulheres na cidade de Salvador. Como pode ser visto no capítulo em que
analiso os Relief Maps, as sensações de constrangimento, medo e insegurança são as mais
comuns experienciadas pelas mulheres. Dito isto, a escolha de inserir o eixo da
mobilidade urbana no aplicativo Feministas.sa se justifica pela necessidade de encontrar
meios individuais e coletivos de proteção na forma de se deslocar pelo espaço urbano
(Figura 35).
Como dito anteriormente, entende-se que este aplicativo não apresenta uma
solução definitiva para a transformação do cotidiano das mulheres em Salvador, mas
como uma ferramenta de auxílio para buscar de forma colaborativa as condições
necessárias para que essa transformação aconteça. Esta mudança deve ocorrer tanto pela
via da auto-organização das mulheres, quanto pela via da adoção de políticas públicas
voltadas para esse grupo social altamente negligenciado no planejamento das cidades e
no ordenamento jurídico e estatal para o uso e ocupação do espaço urbano.
Neste eixo devem ser carregadas, a partir da colaboração das usuárias,
informações de rotas seguras e inseguras, tendo como categorias de identificação as vias
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com iluminação precária, ruas com incidência de violência e assédio, pontos de ônibus
com pouco movimento ou com movimento variado de acordo com o horário e dia da
semana. A ideia desse eixo é construir uma relação do acesso e da mobilidade das
mulheres, compreendendo que é um dos principais limites impostos para a ocupação do
espaço público.

Figura 35: eixo da mobilidade urbana no aplicativo FEMINISTAS.SA

Fonte: Própria autora (2021).

Também é possível, a partir desse eixo, construir grupos de mulheres que utilizam
as mesmas vias, pontos de ônibus, ônibus e outros, para que possam marcar horário e
ponto de encontro para realizar os trajetos de forma coletiva, aumentando o nível de
segurança e também o nível de solidariedade e organicidade feministas.

5.2.2 Equipamentos Públicos e Serviços

O eixo referente aos equipamentos públicos visou buscar locais os quais a
responsabilização pelo trabalho doméstico e de cuidados fossem divididos com o Estado.
Nessa aba estão mapeados os equipamentos públicos como as DEAM’s, os CRAS,
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Restaurantes Públicos, Lavanderias Públicas, Serviços de acolhimento, de atendimento
psicossocial, entre outros (Figura 36).
Apesar de não ter sido consultado diretamente às mulheres pesquisadas no grupo
de participantes a questão do uso desses equipamentos públicos, são inúmeras as
referências que trazem análises valorosas sobre a importância da existência desses locais,
e também das experiências negativas de atendimento em alguns deles.
Situações de desconforto na Delegacia de Atendimento à Mulher, por exemplo, é
um dos clássicos motivos apresentados como limitantes para denúncias em situação de
violência. Esse tipo de relato, ao ser compartilhado entre mulheres, não resolve a situação
como um todo, mas no caso do aplicativo ser utilizado como orientador de políticas
públicas, é possível que questões como essas sejam amenizadas.
Outro importante ponto nesse eixo é a questão de uso coletivo de espaços voltados
para a população em vulnerabilidade social, como restaurantes e lavanderias públicas.
Esses locais são de grande importância para pessoas em situação de rua, atualmente, mas
também podem atender às demandas de mulheres sobrecarregadas pelo trabalho
doméstico, o que aponta para a necessidade de aumentar esse tipo de serviço nos espaços
urbanos e, a partir do mapeamento e dos relatos, sobre filas, tempo de espera, qualidade
do serviço, também é possível haver uma maior atenção a esses equipamentos.

Figura 36: eixo referente aos equipamentos públicos no aplicativo FEMINISTAS.SA.

Fonte: Própria autora (2021).
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5.2.3 Saúde

Neste eixo estão mapeados os serviços de saúde, como hospitais, postos de saúde
e maternidades, portanto a colaboração para o mapeamento desse eixo deve trazer
questões relevantes ao atendimento à saúde das mulheres. A ideia é que sejam mapeadas
e relatadas situações favoráveis, como locais com parto humanizado, e atendimentos
ginecológicos de boa qualidade e, também, desfavoráveis como situações de violência
obstétrica, racismo na medicina, entre outros.
Este eixo também não foi trazido nos questionários dos Relief Maps, mas o acesso
a relatos referentes a situações constrangedoras nos serviços de saúde, me levaram a trazer
esse eixo para o aplicativo a fim de ter melhores e mais qualificadas informações sobre
essas situações vividas cotidianamente (Figura 37).
É importante destacar que todos os eixos têm espaços para inserir categorias já
pré-estabelecidas, como “local de atendimento qualificado”, “referência em parto
humanizado”, “local de acolhimento às vítimas de violência” e, também, após a
categorização, é possível escrever o relato da experiência positiva ou negativa naquele
local. Isso faz com que o aplicativo, além de ser utilizado de forma prática para definir
usos dos espaços urbanos também seja uma ferramenta de pesquisa, na qual será possível
acessar ainda mais o cotidiano de mulheres nos espaços urbanos. Esses relatos podem se
tornar fonte de outros estudos, políticas, ou até mesmo de orientações para locais
privados, que em uma ação posterior poderiam se inserir no grupo de estabelecimentos
que receberiam selos de boas práticas feministas, anti-racistas, igualitários.
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Figura 37: mapeamento dos serviços de saúde, hospitais, postos de saúde, maternidades no aplicativo
FEMINISTAS.SA.

Fonte: Própria autora (2021).

5.2.4 Lazer

Neste eixo estão mapeados restaurantes e bares (nesse caso será possível avaliar
os locais, com positivações e negativações quanto ao serviço e ao acolhimento às pautas
das mulheres). Ainda no eixo do lazer, serão atualizados e listados museus com
exposições feministas em cartaz, teatros com peças referentes também à vida das
mulheres, shows, entre outros. Por último, para os cinemas também será realizada a
listagem de filmes feministas e os locais e horários de exibição (Figura 38).
Entendendo que o lazer e o uso do tempo livre nas cidades são privilégios para
poucas, a ideia de qualificar esses espaços e essas experiências é muito importante, já que
os relatos demonstram que o lugar do lazer e da diversão, na cidade de Salvador, não têm
sido vistos como espaços de alívio e diversão para a maioria das mulheres.
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Figura 38: mapeamento de lazer onde será possível avaliar os locais quanto ao serviço e ao acolhimento
às pautas das mulheres no aplicativo FEMINISTAS.SA.

Fonte: Própria autora (2021).

5.2.5 Botão de Alerta

Nesse eixo estarão localizadas as possibilidades de interação entre as usuárias,
com vias a conformação de grupos de mulheres que utilizem as mesmas áreas da cidade,
pra quem possam combinar locais e horários e se assegurarem a partir da coletividade e
solidariedade. Ainda nesse eixo, se encontrará o botão de alerta, no qual, em caso de risco,
será possível, em apenas um clique, contatar três pessoas de emergência, por meio de
mensagem ou ligação (Figura 39).
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Figura 39: eixo que representa possibilidades de interação entre as usuárias no aplicativo
FEMINISTAS.SA.

Fonte: Própria autora (2021).
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As relações entre gênero, raça, classe e uso do espaço urbano foram a coluna
vertebral para o desenvolvimento desta pesquisa. A busca pela análise construída pelas
geógrafas feministas foi o norte que nos ajudou a encontrar referências e respostas às
questões que estavam no campo do sentir e do viver e trazê-las para o campo do fazer
científico.
A ideia inicial de que as experiências das mulheres nas cidades são marcadas pela
diferença e que a intersecção ou consubstancialidade de marcadores sociais definem todas
as práticas sociais no espaço urbano foi, no decorrer do processo de investigação aqui
realizado, sendo confirmado pelos dados primários da pesquisa, coletados por meio de
uma metodologia que teve papel fundamental na representação e sistematização desses
dados, os Relief Maps.
Apesar da experiência cotidiana, enquanto mulher, em Salvador, já me permitir
ver pistas de como seriam alguns desses resultados e respostas às questões de pesquisas.
Muito do que pude ver, como a experiência das mulheres trans, e mulheres negras,
também foi revelador e enriqueceu muito a análise realizada dando forma às inquietações,
antigas e novas, que me forneceram subsídio para o desenvolvimento desse trabalho e do
seu produto final, o aplicativo feministas.sa.
A oportunidade de vivenciar a experiência de ser mulher em Barcelona, onde foi
desenvolvida parte desta pesquisa, me fez perceber que quando as preocupações
recorrentes em relação aos caminhos, às roupas, a segurança, o transporte, entre outras,
deixam de ser parte dos nossos dias, e deixam de sobrecarregar-nos, a vida deixa de estar
em torno disso e passamos a viver uma relação de liberdade com o espaço urbano.
Quando defini que o aplicativo feministas.sa seria um importante produto final
para este estudo, ainda não tinha construído todo o arcabouço teórico, metodológico e
prático que o materializaria e, de forma dialética, essa pesquisa desenvolveu o aplicativo
e o aplicativo foi fonte de inspiração e de dados para finalizar a tese. Acredito que o
conceito de mapeamento colaborativo e sua importância para a gestão e uso de cidades
mais inclusivas foi minha principal descoberta, ocorrendo apenas no final desse processo,
acredito que ele deve ser melhor trabalhado em pesquisas posteriores.
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Outro ponto fundamental desse conceito é a possibilidade de transformar o
processo de mapeamento, a partir do aspecto da participação, e tornando os/as sujeitos/as
do mapeamento também sujeitos empoderados das técnicas, das análises e da
sistematização e representação coletiva dos seus anseios, o que pode resultar em
importante fonte de orientação para as mais diversas políticas públicas do nosso país.
Em um sonho, as transformações geradas a partir do uso do aplicativo, além da
auto-organização feminista fomentada a partir de coletivos feministas para acessarem as
cidades, fariam com que ele deixasse de ser necessário e que o Espaço Urbano fosse mais
justo e igualitário em uma nova forma de ordenação territorial com uma nova política de
atendimento às necessidades das mulheres nas cidades. A ideia do aplicativo, de forma
alguma, deve substituir a luta contra a expressão do patriarcado, do racismo e do
capitalismo nas cidades, mas, de alguma forma, remediar alguns problemas atuais e
construir caminhos seguros para as mulheres terem liberdade de viver e se organizar.
Por fim, o olhar a partir da Geografia Feminista para analisar o espaço se revelou
como um riquíssimo paradigma, uma visão que complexifica relações, antes ignoradas
ou negligenciadas, trazendo à tona a desnaturalização de conceitos e categorias tão
cimentados na história da ciência, dando possibilidade de trazer os pontos de vista mais
diversos e transformado o que antes eram “objetos de estudo” em “sujeitos/as de
pesquisa”, com participação ativa nos processos e nos resultados.
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