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RESUMO 

Ao longo da história, na projeção das cidades tem sido dada uma falsa noção de que as mesmas são 
projetadas para um sujeito neutro e universal. E, portanto, muito pouca atenção tem sido dada à relação das 
vivências das mulheres com o espaço público da cidade, sendo objetivo desta dissertação compreender esta 
relação. Assim, através da análise da literatura nacional e internacional, do olhar de coletivos, associações e 
ateliers de arquitetura e urbanismo feministas, com foco na obra Urbanismo Feminista (2019) do coletivo 
Punt6, da voz de quatro participantes, três arquitetas e uma psicóloga, e de um estudo de caso, o projeto 
Plaza Baró, analisamos as vivências das mulheres da cidade e os processos participativos sob a perspetiva 
feminista. Centrando o discurso na vida e nos cuidados, partindo de uma perspetiva feminista e ecofeminista 
anticapitalista, verificamos que os espaços públicos ainda descuram a segurança das mulheres e meninas. 
Verificou-se também que muitos passos têm vindo a ser dados por arquitetas e urbanistas no sentido de um 
urbanismo feminista, mas muito pouco expressivo em Portugal. Salienta-se, ainda, que o cariz participativo 
de projetos como aqui analisado no estudo de caso, torna-os morosos, apelando, portando a uma maior apoio 
oficial dos estados para a sua concretização. Conclui-se que há ainda muito por fazer de modo a que as 
cidades, os espaços públicos sejam base segura a partir da qual as mulheres e meninas possam explorar e 
vivenciar todas as suas possibilidades. Espera-se que as reflexões possam também servir de ponto de partida 
para um novo olhar sobre as cidades e a segurança deve continuar a estar no horizonte e no interesse dos 
futuros e das futuras profissionais da arquitetura. 

Palavras chave: espaço público, cidade, feminismo, mulheres, arquitetura, género, urbanismo feminista.  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ABSTRACT 

Throughout history, the projection of cities has given a false notion that they are designed for a neutral and 
universal subject. Therefore, very little attention has been given to the relationship between women's 
experiences and the public space of the city, the aim of this dissertation being to understand this relationship. 
Thus, through the analysis of national and international literature, the look of feminist architecture and 
urbanism collectives, associations and workshops, focusing on the work Urbanismo Feminista (2019) by the 
collective Punt6, the voice of four participants, three architects and a psychologist, and from a case study, the 
Plaza Baró project, we analyzed the experiences of women in the city and the participatory processes from a 
feminist perspective. Centering the discourse on life and care, starting from an anti-capitalist feminist and 
ecofeminist perspective, we find that public spaces still neglect the security of women and girls. It was also 
found that many steps have been taken by architects and urban planners towards feminist urbanism, but very 
little expressive in Portugal. It should also be noted that the participatory nature of projects as analyzed here 
in the case study, makes them time-consuming, appealing, leading to greater official support from the states 
for their implementation. It is concluded that there is still much to be done so that cities, public spaces are a 
safe base from which women and girls can explore and experience all their possibilities. It is hoped that the 
reflections can also serve as a starting point for a new look at cities and security should continue to be on the 
horizon and in the interest of the future and future professionals of architecture. 

Keywords: public space, city, feminism, women, architecture, gender, feminist urbanism. 
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Fig. 2 a 13 | Experiência emersiva FEM PÚBLICO 2016 Barcelona: “Se trata de una serie 
de viñetas que reproducen las calles intervenidas con un modelo de realidad aumentada 

artesanal. Ilustraciones en blanco y negro sobre cartón.” Ilustrações por Alba Feito. 
Disponíveis em: <https://fempublic.net/2016/11/17/intervenciones-graficas/>

https://fempublic.net/2016/11/17/intervenciones-graficas/
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Fig. 14 | “American girl in italy”. Ruth Orkin, 1951. Disponível em: <https://
edition.cnn.com/2017/03/30/europe/tbt-ruth-orkin-american-girl-in-italy/index.html> 

https://edition.cnn.com/2017/03/30/europe/tbt-ruth-orkin-american-girl-in-italy/index.html
https://edition.cnn.com/2017/03/30/europe/tbt-ruth-orkin-american-girl-in-italy/index.html


Introdução 

“O espaço público é um espaço particularmente problemático para as mulheres. Em termos 

mesmo da postura, do saber falar, do abordar. Não é? É, tudo isto é constrangido pela 
experiência de ser mulher.” (Grangeia, 2020) 

Na presente dissertação pretende-se investigar sobre a relação das vivências das mulheres com o 
espaço público da cidade. Inicialmente consideraram-se como pontos centrais do estudo do território a 
perceção do medo, do conforto e da (in)segurança, contudo expandiu-se essa avaliação a todos os pontos 
enumerados pelas arquitetas, urbanistas, antropólogas (e mais) que trabalham ativamente sobre as vivências 
das mulheres da cidade. O discurso em vez de se centrar nas violências foca-se na vida e nos cuidados, 
partindo de uma perspetiva feminista e ecofeminista anticapitalista. 

ponto de partida. 

Um dos motivos que levou ao desenvolvimento do presente trabalho de investigação foi a busca pela 
compreensão do papel e da presença da mulher no espaço público, desde o campo da arquitetura e do 
urbanismo. Apesar de serem mais de metade da população mundial, de serem dois terços da população 
estudantil da FAUP (Faculdade de Arquitectura  da Universidade do Porto), é de questionar, onde estão as 
mulheres? É um tema nunca abordado no plano de estudos MIARQ. Não se fala das vivências de mulheres 
no espaço público, não se alude à perspetiva de género, e pouco se abordam contributos que mulheres 
arquitetas e de outras especialidades têm vindo a desenvolver nesse sentido. Enquanto mulher que vivo e me 
movo pela cidade, sempre me senti comprometida pelo meu corpo sexuado de mulher e pela forma que a 
nossa sociedade o interpreta — tanto na sua existência como na sua presença no espaço público. Assim 
sendo, esta investigação parte em busca de respostas sobre o que está a ser realizado, estudado e proposto 
para as cidades e o urbanismo, tendo as experiências femininas e as sujeitas mulheres no foco dessa 
compreensão. Foi uma surpresa (feliz) descobrir que há muito produto feito, e que tem vindo a ser 
concretizado há muitas décadas, por mulheres extremamente competentes e inteligentes, que muito tem 
contribuído para o projetar e pensar das nossas cidades. 

As cidades, como reflexo da nossa sociedade patriarcal, são também pensadas numa lógica 
androcêntrica. A experiência masculina é adotada como neutra e universal. Esta falsa neutralidade cria uma 
cidade não inclusiva, machista, tornando-a um espaço não democrático. Pretendeu-se perceber de que forma 
uma cidade construída sob a lógica androcêntrica contribui para perpetuar vivências machistas na cidade e, 
também, compreender o medo que as mulheres sentem ao vivenciar estes espaços, e de que modo vivem a 

violência, a incapacitação pelo medo do perigo “iminente”, e se há alguma forma de o combater.  
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Fig. 15 | Ilustração do Livro da Cidade de Senhoras, Christine de Pizan, século XV. 
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Livro_da_Cidade_de_Senhoras>



Pretende-se, através desta dissertação, contribuir para o alargamento do debate disciplinar nas matérias 
que são aqui evocadas. 

crítica às cidades e ao urbanismo. 

Considera-se importante uma reflexão a nível das cidades pois, segundo a ONU, atualmente, mais de 
55% da população vive em cidades e zonas urbanas. Prevê-se que a percentagem aumente para 75% até 2050 
(ONU, 2019). Apesar de ser nas cidades onde mais de metade da população mundial reside, são espaços 
polarizados socialmente, contaminados e insalubres, onde o maior medidor de bem-estar populacional é o 
consumo e onde as instituições e o mercado se apropriam das instituições sociais. O centro das cidades é o 
dinheiro e o consumo e não a vida (Punt6, 2019). 

As cidades são a expressão física dos valores das nossas sociedades, sociedades essas que são 
marcadas por profundas desigualdades estruturais fruto de um sistema patriarcal, capitalista, racista e 
colonial, em que a partir das diferenças se constroem privilégios e opressões. Como tal, os espaços da cidade 
onde se passa a vida quotidiana dos seus cidadãos são a materialização física das hierarquias e desigualdades, 
onde a própria gestão e manutenção urbanas reproduzem, legitimam e perpetuam desigualdades e relações de 
poder que são estruturais, porém não inevitáveis. Por isso torna-se indispensável repensar, transformar e 
propor cidades e espaços de vida com critérios de igualdade, de cuidados e de rede — critérios feministas.  

Esta análise da cidade, compreendida do discurso de Zaida Muxí Martínez, do coletivo Punt6 e do 
coletivo Equal Saree, desmascara uma falha histórica no urbanismo e o planeamento urbano — a noção falsa 
de que projetamos para um sujeito neutro e universal. Projetaram-se cidades considerando que diferentes 
espaços não favoreciam nem prejudicavam nenhuma pessoa ou grupo em particular e apenas buscavam a 
eficiência. Esta lógica acaba por excluir grupos de minorias, ou seja, que não se encaixam nos moldes desse 
sujeito “padrão”.  

urbanismo feminista. o momento é agora.  1

“La primera cuestión clave aportada por las teorías feministas para escribir desvelando el 
mundo de las mujeres es: cómo construir un nuevo discurso, con diferentes valores si nos 
encontramos conformadas por el padrón único de valores patriarcales, masculinos y 
machistas?” (Muxí Martínez, 2018, p.18) 

Em resposta a estes paradigmas predadores, o urbanismo feminista, tal como o coletivo Punt6 e Equal 
Saree trabalham, propõe uma mudança de prioridades na sociedade atual, situando a vida quotidiana das 
pessoas no centro das decisões urbanas. Aproxima as cidades desde a vida quotidiana, colocando as 
necessidades derivadas do dia-a-dia, visibilizando e reconhecendo a importância das tarefas reprodutivas e 
dos cuidados — maioritariamente exercidas por mulheres — e reivindicando a corresponsabilidade social e 
coletiva no desenvolvimento de ditas atividades. 

 Titulo do prólogo escrito por Zaida Muxí para o livro Urbanismo Feminista do Coletivo Punt6, lançado em novembro de 2019.1
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Fig. 16 | Performance Un violador en tu camino, de Las Tesis, no Chile, Novembro 2019. Disponível 
em: <https://www.eulixe.com/articulo/sociedad/victimas-violencia-violador-camino/

20191202003834017586.html>



As cidades são espaços de evolução e de conflito, onde novos problemas e desafios surgiram 
continuamente, tornando necessárias novas perspetivas e novas formas de fazer, que beneficiem o 
desenvolvimento da vida na sua complexidade e na sua diversidade. O urbanismo feminista, de acordo com o 
Punt6, propõe uma reivindicação radical da cidade, compreendendo-a como um conjunto de componentes 
físicos, sociais, económicos, ecológicos, e culturais. Durante décadas, uma visão determinista dominou a 
arquitetura   e o urbanismo como entes omnipotentes, capazes de reverter comportamentos sociais, mas sim 
uma capacidade de análise crítica e sem aprofundar nas causas e injustiças que se levantaram dessas práticas. 

“Porque solo construyendo otro tipo de territorios más justos, sostenibles y equilibrados, en 
los que las personas y sus diversidades sean la prioridad, podremos pensar otros mundos. 
Porque hay que cambiar la ciudad para transformarlo todo.” (Punt6, 2019, p.25) 

contexto. 

Torna-se pertinente contextualizar esta investigação nos diversos contextos que marcam a atualidade. 
Hoje vivemos simultaneamente um conjunto de crises que se intercetam e sobrepõem: económica, política 
(de ascensão da extrema direita), dos cuidados, climática e sanitária/pandémica. Também é relevante 
perceber o contexto da profissão e práticas de arquitetura e urbanismo, e as diferentes maneiras pelas quais 
perspetivas  feministas estão a contribuir para uma mudança cultural central nesta área de conhecimento. 

a ascensão da extrema direita e os direitos das mulheres. 

Nos últimos anos pudemos presenciar a ascensão da extrema-direita nas sociedades ocidentais, onde 
movimentos nacionalistas e supremacistas ganham corpo e força. Vemos juventudes identitárias e 
movimentos neonazis crescer na Europa, envolvendo pessoas de todas as gerações. A história diz-nos que nas 
crises políticas os direitos das mulheres serão os primeiros a ser postos em causa (Gross, 2011). Vemos isso 
acontecer com o aumento de restrições ao acesso ao aborto na Polónia ou com a moção que foi apresentada 
por um militante do partido de extrema direita em Portugal, o CHEGA! que defendia a remoção dos ovários 
de mulheres que praticassem o aborto (Lima, 2020). 

o Movimento Feminista. 

Académicos consideram que já estamos no que pode ser chamada a quarta vaga feminista, em que o 
fim da violência sexual e da cultura da violação se assumem como pautas centrais, acrescentadas às pautas 
anteriores e correntes (Bebiano & Ramalho, 2018). Em países da américa latina como o Chile e a Argentina 
vemos noticiadas frequentemente manifestações e ações de protesto contra o Estado e o número crescente de 
femicídios e violações. Um ponto chave que caracteriza esta onda é o facto do movimento feminista já 
expandido pelo mundo ser agora globalizado. A mesma manifestação reproduz-se pelo planeta. Em 
novembro de 2019 viu-se a performance “Un violador en tu camino!” do coletivo Las Tesis correr o mundo, 
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 Fig. 17 | Women’s School of Planning and Architecture, Sophia Smith 
Collection, Smith College, 1975. Disponível em: <https://www.nowwhat-

architexx.org/articles/2018/5/25/the-womens-school-of-planning-and-
architecture>



sendo recriada em várias cidades e continentes diferentes, incluindo portuguesas (BBC, 2019). Em 2020, 
testemunharam-se as maiores greves feministas do 8 de março de tamanho e adesão como nunca antes visto. 
O espaço público das cidades acaba servindo de palco para manifestações e reivindicações pelos direitos das 
mulheres e da sociedade. 

o movimento feminista em arquitetura e urbanismo. 

A narrativa feminista em arquitetura surge na altura do women’s liberation movement, no contexto 
americano. Em 1974 realiza-se o Women in Architecture Symposium , organizado por estudantes da 2

faculdade de arquitetura  da Washington University. Em 1989 a Denise Scott Brown publica o artigo “Room 
at the Top? Sexism and the Star System in Architecture”  (Lugar no Top? Sexismo e o Starsystem em 3

Arquitetura) onde critica o sistema de valorização da profissão, focado no culto do individuo, e acusa-o de 
ser machista, racista e classista. Nos anos oitenta, em Londres, forma-se o primeiro coletivo/atelier de 
arquitetura  declaradamente feminista, o Martix Feminist Design Co-operative. Nos anos noventa o coletivo 
dilui-se com as medidas neoliberais de Margaret Thatcher. Já na cidade de Viena, em 1998, é incorporada 
uma nova unidade de planeamento dentro do diretório de serviços técnicos da cidade orientada às 
necessidades da vida quotidiana e às necessidades especiais das mulheres. Em 2004, vemos formar-se o 
Coletivo Punt6, de Barcelona, cujo nome remete para a alínea 6 da Ley de Barrios, aprovada esse ano — 
uma regulamentação pioneira que implementou medidas sociais e urbanas, sendo o ponto 6 sobre a 
incorporação da igualdade de género no uso do espaço e equipamentos urbanos. Nos anos seguintes e na 
atualidade vemos nascer mais coletivos e ateliers feministas que atuam sobre práticas sociais e participativas 
com foco nas mulheres e crianças. Com o aumento desta discussão e movimento a uma escala maior, têm 
aumentado os congressos científicos e outros eventos sobre género e arquitetura. Também têm surgido cada 
vez mais coletivos feministas dentro de escolas de arquitetura  que reivindicam a discussão sobre estes temas 
— mulheres no espaço público, urbanismo feminista e representatividade de mulheres arquitetas — nas aulas 
e nos planos de curso, integrados em unidades curriculares de urbanismo, de história, de teoria e de projeto 
(Punt6, 2019). 

pandemia. 

Com a pandemia que estamos a viver desde março, as mulheres também foram particularmente 
afetadas. Foram as mais afetadas por despedimentos, foram o maior grupo na “linha de frente” de combate 
em equipas médicas, de enfermagem e de limpezas. Mulheres em tele-trabalho, com o fecho das escolas, 
creches e cantinas as mulheres foram ainda mais sobrecarregadas com trabalho de cuidados e doméstico. 
Com o confinamento, vítimas de violência doméstica ficaram presas em casa com os seus agressores. O 
assédio na rua aumentou e o assédio online também (Barbosa et al., 2020). 

 https://openscholarship.wustl.edu/wia/1974/2

 https://www.mascontext.com/issues/27-debate-fall-15/room-at-the-top-sexism-and-the-star-system-in-architecture/3
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Fig. 18 | Capa do livro Mujeres, Casas y Ciudades, de Zaida Muxí Martínez 
(2018). Disponível em: <https://francescpolop.com/design/mujeres-casas-y-

ciudades>

https://francescpolop.com/design/mujeres-casas-y-ciudades
https://francescpolop.com/design/mujeres-casas-y-ciudades


Contudo, é importante referir que devido à adaptação global ao universo virtual, no âmbito desta 
dissertação foi possível assistir a conferências, assistir a lançamento de livros e participar em workshops 
online que, caso contrário, não teria sido possível assistir. 

metodologia. 

No âmbito desta dissertação foram feitas quatro entrevistas assumidas como as principais fontes de 
informação. Entrevistaram-se duas arquitetas ligadas à investigação sobre questões de género, sexo e 
feminismo na arquitetura e urbanismo. Uma no contexto português e outra no contexto estrangeiro. A 
primeira entrevista foi feita a Patrícia Santos Pedrosa, arquiteta, professora na UBI (Universidade da Beira 
Interior), presidente da associação Mulheres na Arquitectura e integrante do Projeto W@arch.pt. A segunda 
investigadora entrevistada foi Zaida Muxí Martínez, arquiteta, professora na ESTAB (Escola Técnica 

Superior d’Arquitetura  de Barcelona), ex-membra (fundadora) do Collectiu Punt 6, integrante de  projetos 

feministas como o Un dia Una Arquiteta, é co-autora do Arquitectura y Política, do Política y Arquitectura , e 
escreveu o do livro “Mulheres Casas y Ciudades”. Quis-se entrevistar um coletivo/atelier que pusesse em 
prática este discurso e aporte teórico de urbanismo feminista. Tal como as entrevistadas anteriores, visava-se 
entrevistar uma arquiteta do contexto português e outra do estrangeiro. Porém, não existem, atualmente, em 
Portugal arquitetas ou ateliers de arquitetura  que trabalhem práticas de urbanismo feminista. Isto não 
invalida que existam, e em número crescente, arquitetas feministas em Portugal, mas que atuem em outras 
áreas da profissão e de projeto. Escolheu-se então falar com o coletivo Equal Saree, do qual se propôs 
entrevistar a arquiteta Dafne Saldaña Blasco. No coletivo desenvolvem projetos participativos com 
comunidades do seu contexto espanhol, mas já fizeram intervenções e atividades  no estrangeiro, como na 
Índia e na Grécia. No âmbito das entrevistas também se considerou relevante trazer para a discussão uma 
psicóloga, reconhecendo a investigação e estudo da psicologia como ciência pertinente para a compreensão 
das vivências das mulheres no espaço urbano. Convidou-se para a entrevista a Doutora Helena Grangeia, 
psicóloga clínica, professora e investigadora no ISMAI (Instituto Superior da Maia), que esteve envolvida 
em projetos de investigação sobre as vivências de mulheres no espaço urbano, criminologia, stalking, 
violência doméstica, segurança.


conteúdos. 

Para a construção do discurso seccionou-se a informação recolhida e produzida em quatro capítulos. O 
primeiro é o Vivências das mulheres no espaço público onde se pretendeu fazer uma caracterização do 
objeto de estudo. As entrevistas à Doutora Helena Grangeia e à Patrícia Santos Pedrosa foram fulcrais para a 
compreensão desses temas, para a caracterização de inseguranças e medo, da forma que o acesso ao espaço 
da cidade é comprometido em função de sensações de segurança e como o Estado e a sociedade contribuem 
para esse constrangimento. 

O segundo capítulo é de Crítica ao urbanismo e às cidades, onde são explicitadas de que forma os 
diferentes modelos de cidades falham às populações, que se justifica com a origem da profissão e dos valores  
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Fig. 19 | Ilustração pelo Coletivo Punt6. Disponível em: <http://www.punt6.org/servicios-de-
col%C2%B7lectiu-punt-6/servicios-de-investigacion/>

http://www.punt6.org/servicios-de-col%C2%B7lectiu-punt-6/servicios-de-investigacion/
http://www.punt6.org/servicios-de-col%C2%B7lectiu-punt-6/servicios-de-investigacion/


vigentes na nossa sociedade atual. A estrutura do capítulo baseia-se na do capítulo “El urbanismo desde fuera 

y desde lejos” do livro Urbanismo Feminista (Punt6, 2016), onde se sintetiza a crítica ao urbanismo 
androcêntrico e patriarcal, à cidade funcionalista e dispersa, e aos novos modelos predadores de cidade 
global (smart cities, urbanismo preventivo e a turistificação). 

Um dos problemas identificados na crítica do urbanismo e planeamento urbano é da exclusão histórica 
das mulheres dos lugares de reflexão e tomada de decisão sobre estes espaços. Como é que podemos inserir 
mulheres nos momentos de reflexão? Assim se inicia o terceiro capítulo deste trabalho, o Urbanismo com 
perspetiva de género. Nele é explicada a definição dos conceitos de perspetiva de género, quais os 
propósitos de a incluir nos modos de projetar, quais os benefícios, e explicar como essa necessidade se traduz 
em práticas concretas. A última parte do capítulo é apresentado um caso de estudo, a Plaza Baró, que é um 
dos poucos exemplos existentes de projetos participativos e desde uma perspetiva feminista em todas as fases 
de projeto. Para além disso também se irão expor vários coletivos e ateliers ativamente feministas nas suas 
práticas e fora do campo ocidentalizado que o paradigma da arquitetura tende a se cingir.  

Todas estas reflexões e críticas são em grande parte feitas também aos moldes da profissão de 
arquitetura, da imagem que ainda se tem do sujeito arquiteto-génio. No capítulo Conclusão | Perspetivas  
futuras são refletidas algumas considerações finais sobre a investigação, mas também algumas perspetivas  
sobre a profissão e o ensino da arquitetura, e também o futuro do urbanismo em relação ao movimento 
feminista, ecofeminista e anticapitalista.
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Fig. 20 | A actriz e modelo Vikki Dougan, fotografada por Ralph Crane para 
Life magazine, 1957. Disponível em: <https://www.instagram.com/p/

B8nxbn3KNuc/> 

https://www.instagram.com/p/B8nxbn3KNuc/
https://www.instagram.com/p/B8nxbn3KNuc/
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Fig. 21 | “Making Space: Women and the man made environment” by Matrix Design Studio, Pluto Press 
London 1984; pag.43: “urban obstacle courses”. Disponível em: <https://softfictionprojects.com/

MAKING-SPACE>
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Fig. 22 | Alone We Are Powerless, Together We Are Strong, 1976. See Red Women’s Workshop 
Posters. Disponível em: <https://www.vogue.com/article/radical-feminist-posters-photos> 

https://www.vogue.com/article/radical-feminist-posters-photos


01 VIVÊNCIAS DAS MULHERES NO ESPAÇO PÚBLICO 

dicotomia público-privado. 

Nas sociedades patriarcais existe a divisão sexual do trabalho, onde as mulheres são encarregues da 
esfera reprodutiva, privada, no espaço doméstico e os homens são encarregues da esfera produtiva, púlbica, 
do espaço público. O lugar das mulheres foi assumido como o espaço doméstico e da casa, apesar dos seus 
espaços-tempo de trabalho sempre acontecerem no espaço da cidade. Para além disso, mulheres de classes 
mais humildes sempre tiveram de trabalhar para contribuirem para o sustento financeiro das suas famílias, 
acabando por ser sobrecarregadas com ambos trabalhos, produtivo e reprodutivo (Equal Saree, 2020). 

Esta divisão sexual do trabalho é sustentada pelo modelo atual de cidade, em que o espaço é 
configurado pela dicotomia público-privada, segregando as esferas produtiva e reprodutiva, produzindo um 
sistema binário opressivo. Nesse binário constrói-se a segregação do mundo dos homens e do mundo das 
mulheres, onde o trabalho reprodutivo e feminino é invisibilizado e não reconhecido, sendo também não 
remunerado. A construção desta dicotomia surge como uma das principais ferramentas do patriarcado com a  
função de comprometer a liberdade das mulheres e excluí-las dos espaços de poder e de tomada de decisão. 
Ou seja, excluir-nos do espaço público, fazendo-nos sentir que é um espaço ao qual não pertencemos (Punt6, 
2020). 

Esta dicotomia foi consolidada durante a epoca da industrialização. A diferença biológica começou a 
ser utilizada como justificação biológica para as diferenças entre os papéis e construções de género e para a 
divisão sexual do trabalho. Para além disso, foi nesta altura que se estabeleceu o que veio a ser a ideia liberal 
da família burguesa, onde o marido/pai é o sustendor económico e a mulher/mãe é a governanta de casa — a 
formula mais eficaz e produtiva que o capitalismo industrial criou para a organização do trabalho, para os 
negócios e para a vida social (Punt6, 2020). 

Ainda assim, enquanto “protagonista” do espaço público, a experiência masculina é colocada no 
centro das tomadas de decisões e reflexões sobre esse espaço. Para as mulheres, o espaço da cidade revela-se  
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Fig. 23 | Toda a Mafalda: da primeira à última tira. São paulo: Martins Fontes, 1993 p217 Fonte: 
QUINO. Disponível em: <http://espacodacarlale.blogspot.com/2011/10/emancipacao-feminina-em-

mafalda.html>

http://espacodacarlale.blogspot.com/2011/10/emancipacao-feminina-em-mafalda.html
http://espacodacarlale.blogspot.com/2011/10/emancipacao-feminina-em-mafalda.html
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Fig. 24 | Louise Bourgeois, Femme-Maison, 1945-1947. Disponível 
em: <https://louise-bourgeois.tumblr.com/post/103412581773/louise-

bourgeois-femme-maison-1947-1994-this>

https://louise-bourgeois.tumblr.com/post/103412581773/louise-bourgeois-femme-maison-1947-1994-this
https://louise-bourgeois.tumblr.com/post/103412581773/louise-bourgeois-femme-maison-1947-1994-this


muitas vezes hostil, violento, não satisfazendo as nossas necessidades reais da vida e é também o local onde 
vivenciamos violência de género quotidiana. 

vivências masculinas vs. femininas. 

A premissa principal que justifica o desenvolvimento da presente dissertação é a de que mulheres e 
homens não partilham das mesmas vivências na cidade e no espaço da urbe. Identificam-se vários factores 
como diferenciadores, sendo que a regra que os impõe é o dos papéis de género resultantes da sociedade 
patriarcal. 

“Porque a vivência da cidade e o desenho da própria cidade reflete cosmo-visões. Ou seja, a 
cidade que nós projetamos e a cidade que nós habitamos, a cidade que se constrói e a cidade 
que nós reinventamos por ocupar vão sendo um somatório daquilo que as sociedades e as 
suas estruturas de poder são. Portanto, se temos sociedades que tem que ser olhadas nas suas 
desigualdades por questões de sexo, por questões culturais, raciais, por questões de classe, 
então também na cidade vamos encontrar plasmadas essas multitudes de hierarquias de 
privilégios, por um lado, e de opressões, por outro.” (Pedrosa, 2020) 

interseccionalidade. 

As vivências de homens e de mulheres são distintas, porém, entre as mulheres também vivenciamos 
experiência muito diferentes e particulares na cidade. Encontraremos mais semelhanças intragrupo do que 
com homens. “Porque nós somos corpos de mulheres nas cidades que têm uma certa experiência de vida 
urbana e social.” (Pedrosa, 2020). Considera-se relevante, contudo, adoptar recorrer à teoria da 
interseccionalidade para melhor compreender a diversidade das mulheres inseridas no grupo ou classe de 
mulher. As experiências entre mulheres também diferem entre si, daí a necessidade de falar “mulheres” no 
plural, pois plurais são as nossas experiências. É aqui que entra a perspetiva interseccional, através da qual 
reconhecemos as diferentes opressões que se cruzam e interceptam, gerando vivências muito particulares, 
sobre raça, classe, idade, etc. (Crenshaw, 1989) 

Uma estratégia fundamental para a compreensão dessas experiências singulares sobre o conceito de 
Donna Haraway de “conhecimento situado”, que se propõe a mostrar a posicionalidade e a subjetividade de 
quem a emite (Punt6, 2019; Muxí Martínez, 2020).


mobilidade feminina. 

Homens e mulheres não se deslocam pela cidade da mesma maneira nem pelos mesmos motivos. Um 
grande estudo foi feito em Lisboa sobre mobilidade, por Margarida Queiróz. Percebeu-se que o transporte 
público é predominantemente o transporte das mulheres e em percurso de várias jornadas, em contraposição 
com o transporte privado, principalmente por homens de classe média e entre dois pontos: trabalho-casa. 
(Pedrosa, 2020). Apesar disto apenas avaliar o contexto da capital, vem a comprovar o que  
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Fig. 25. | Alone We Are Powerless, Together We Are Strong, 1976. Cartaz de See Red Women’s 
Workshop. Disponível em: <https://www.vogue.com/article/radical-feminist-posters-photos>

https://www.vogue.com/article/radical-feminist-posters-photos


outros estudos semelhantes feitos noutras cidades ocidentais também demonstraram (Barcelona, Valência). 
As mulheres andam mais a pé e de transporte público do que os homens, mas o meio de mobilidade 
privilegiado nas cidades continua a ser o carro privado. A mobilidade é um diferencial determinante na 
vivência e deslocação das mulheres pelo espaço da cidade.  

Entretanto, ainda sobre Lisboa, tem atualmente em ação um plano para a mobilidade, o Plano 
Municipal para a Mobilidade. Redesenho ou acrescento de passadeiras, de passeios, diversidade de 
pavimentos para guiar pessoas invisuais, da relação entre passadeiras com as paragens de autocarro. Algumas 
tipificações bastam para contribuir para uma mobilidade franca. Portanto, paulatinamente vai sendo 
construído na cidade de Lisboa criando, enfim, os territórios mais circuláveis. 

caracterização das imagens do medo 

A percepção do medo é subjetiva a cada pessoa, e baseia-se nas suas vivências pessoais e nos códigos 
sociais da sociedade à qual pertence. Fala-se de inseguranças pois é um conceito logo à partida plural. 
(Grangeia, 2020) 

“Nós criamos aqui imagens do medo e estas imagens do medo podem ser muito diversas. 

Contudo, elas estão muito ancoradas nas nossas experiências pessoais, nas nossas vivências, 
portanto, a insegurança é algo que é muito subjetivo. Que parte também das nossas 
vivências, daquilo que nós somos. Mas também, baseia-se muito e sustenta-se naquilo que é 
— que são — códigos sociais, se quiserem, na própria estrutura social onde nós estamos 
inseridos que fazem com que nós vivemos muitas vezes o mesmo, a mesma situação duma 
forma muito diferente.” (Grangeia, 2020) 

Ao tentar perceber e avaliar as percepções do medo das mulheres é necessário ter em conta a tal noção 
de interseccionalidade. Podemos refletir sobre as experiências de outros grupos de mulheres de um ponto de 
vista teórico, mas é muito importante do ponto de vista da experiência que se consiga aceder a estas 
vivências mais específicas. 

Tendo em conta que a esmagadora maioria de agressores das mulheres são pessoas do sexo masculino, 
muitas vezes generalizamos e projetamos a imagem do medo em todos os sujeitos homens. 

“E é muito interessante que apesar da vivência de insegurança partir muito do espaço 

doméstico, daquilo que são as vivências da intimidade, é muito interessante porque tanto as 
mulheres que são alvo de stalking e de perseguição como as mulheres que são alvo de 
vitimação na sua intimidade, elas muitas vezes vão começar a generalizar o que é a sua 
imagem do medo.” (Grangeia, 2020) 

A sensação do medo acaba por se construir à volta do medo pelo desconhecido, por um desconhecido, 

pela imagem do “stranger danger”. 
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Fig. 26 | Ilustração para a publicação Noturnas, do coletivo Punt6. 
Disponível em: <https://feminismurbana.wordpress.com/2017/09/12/o-

urbanismo-feminista-do-col%C2%B7lectiu-punt-6/>



“Ou seja, o perigo reside sempre num estranho de alguém que está na cidade, no espaço 

público, não é alguém que está na nossa casa. E nós sabemos, quando vamos analisar as 
taxas de crime, nomeadamente mulheres, a mulher é mais provavelmente vítima de crime na 
sua própria casa do que propriamente no espaço público. Só que, qual é a imagem de medo 
que a mulher tem? Stranger danger.” (Grangeia, 2020) 

Um exemplo dado pela Dr. Helena Grangeia foi o seguinte: enquanto que, uma mulher a caminhar 
sozinha na rua olhar para trás e ver um homem poderá sentir medo, que está a ser perseguida e acelerar o 
passo, um homem sozinho a caminhar na rua, se olhar para trás e vir uma mulher, para além de não sentir 
risco de perigo nenhum, poderá até sentir-se lisonjeado.  

Outro conceito relevante para a compreensão da perceção do medo é da diferença, do que é diferente. 
Em zonas onde uma pessoa se sente igual e integrada, sente-se bem. Onde se sente diferente  — se é, por 
exemplo,  a única mulher ou a única pessoa de etnia branca — sente-se insegura. 

“Ou seja, quando nós nos sentimos diferentes — e isto depois muda de parte para parte do 

Porto, de parte para parte de cada uma da cidade e se calhar de rua a rua. Eu posso me sentir 
diferente numa rua e na rua ao lado sentir-me que estou no meio de iguais. Mas quando eu 

me sinto diferente sinto-me muito mais insegura.” (…) “E, portanto, como estava a dizer, é, 

as diferenças para já são toleradas, mas a diferença ainda causa insegurança. E é das 
principais questões que causa insegurança.” (Grangeia, 2020)


o medo enquanto condicionante. 

As construções do medo, do “stranger danger”, acabam comprometendo a forma que vivenciamos o 
espaço público, e muitas vezes sem estarmos conscientes disso. 

“Esta imagem pública do medo faz com que retraia também as suas, os seus 

comportamentos. Uma mulher muitas vezes não sai, não quer sair à noite sozinha em 
determinada parte da cidade porque sente que é inseguro. O sente. Pode até não ser, mas 
sente. E se calhar em casa, em sua própria casa, até muito mais insegura do que naquela rua. 
Mas esta noção, esta ideia de insegurança está incutida nos códigos de género. E fazem com 
que nós experienciamos e vivenciamos, escolhemos as nossas experiências, restringimos os 
nossos comportamentos de acordo com estas imagens.” (Grangeia, 2020) 

Muito facilmente, esta imagem acaba estando presente em todas as nossas decisões como uma base ou 
uma balança, mesmo que de maneira inconsciente.  
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Fig. 27 | Mural em Guatemala City feito pelas moradoras do bairro. Disponível em: <https://
english.elpais.com/elpais/2019/08/11/inenglish/1565517120_175804.html> 

https://english.elpais.com/elpais/2019/08/11/inenglish/1565517120_175804.html
https://english.elpais.com/elpais/2019/08/11/inenglish/1565517120_175804.html


”Porque isto está presente em todas as nossas decisões, estão com base, têm por base, esta 
balança que nos diz “Isto é perigoso” / “Isto é seguro.” “Eu vou por ali ou vou por ali.” 
Analisar sempre os prós e os contras.” (Grangeia, 2020) 

Considera-se relevante salientar que o medo não é de possível assalto, mas sim de um abuso à nossa 
integridade física, um assalto ao nosso corpo. Em relação aos homens isto coloca-nos a outro nível de 
experiência na cidade. (Pedrosa, 2020)


arquitetura da insegurança. 

Vários fatores da sociedade contribuem para o medo e a insegurança no espaço da cidade, como 
edifícios degradados ou devolutos, grafitis e “tags”, ruas pouco ou nada iluminadas, iluminação desigual ao 
longo da rua, zonas e cantos escuros onde pode estar alguém escondido, billboards ou paragens de autocarro 
com anúncios sexistas e de objetificação da mulher, paragens de autocarro pouco iluminadas ou iluminadas 
em demasia, ruas só com homens / sem mulheres, ruas com bares noturnos com homens bêbedos, etc. 

assédio e violência sexual. 

Apesar do explicado acima, pode-se considerar que o medo ainda se justifica de uma forma geral. 

“A violência de género é uma violência quotidiana. E quando falamos de violência de género 
não estamos a falar unicamente daquilo que a comunicação social nos passa, daquela violência 
física, entre portas. Estamos a falar de, por exemplo, das questões do assédio. Assédio é 
violência de género. E, efectivamente, nós sabemos que nem é uma questão de incidência, da 
frequência dos comportamentos. É a forma como é interpretado. Por exemplo, esta questão do 
piropo, do assédio, do assédio público, do assédio sexual em espaço público, é uma forma de 
violência. De violência quotidiana.” (Grangeia, 2020) 

Apesar de, para as mulheres, maioritariamente o crime ocorrer dentro de portas, é no espaço público 
que nos sentimos mais inseguras. O crime mais grave, grave de ofensa física de, de agressão sexual, ocorre 
maioritariamente por pessoas que nós conhecemos e em espaços fechados, em espaços privados. Contudo, as 
pessoas sentem-se mais inseguras fora de portas. 

O piropo, a forma de violência mais frequentemente vivenciada pelas mulheres na rua, mesmo que não 
seja físico, que não invada o nosso espaço pessoal, o nosso corpo material, funciona como lembrete que 
remete para essa violência física à qual estamos suscetíveis de vivenciar. 

A Doutora Helena considera que pode não ser justo falar do assédio e do piropo como uma “micro” 
violência,  pois pode acabar desvalorizando o peso destas violências que para algumas pessoas pode ser uma 
tormenta e comprometer, de várias formas, o seu dia-a-dia.
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Fig. 28 | Ilustração de Eleni Kalorkoti para NBC News, na notícia “ 'Defund the police' movement 
could offer sexual assault survivors a different path for justice, experts say”. Disponível em: 

<https://www.nbcnews.com/news/us-news/defund-police-movement-could-offer-sexual-assault-
survivors-different-path-n1235478>

https://www.nbcnews.com/news/us-news/defund-police-movement-could-offer-sexual-assault-survivors-different-path-n1235478
https://www.nbcnews.com/news/us-news/defund-police-movement-could-offer-sexual-assault-survivors-different-path-n1235478


denunciar o assédio e a violência sexual. 

Ao analisarmos o número de denúncias de violência sexual e de género e os estudos sobre o 
fenómeno, como os da APAV (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima)  e da CIG, percebemos que esses 4

números revelam apenas “a ponta do iceberg” do número real de situações de violência e agressão que 
verdadeiramente acontecem (2019). Embora o artigo 152.º do código penal faça a caracterização do crime de 
violência doméstica em Portugal e inclua a natureza de crime público, ou seja, a abertura de processo crime 
não depende de queixa por parte da vítima, grande parte das queixas são resultantes da decisão de mulheres 
que, por motivos diversos, conseguiram revelar a sua vitimação. O que falta saber é quantos são e onde estão 
os números invisíveis? Sabendo-se que o que impede a revelação e denúncia por parte da vítima é, 
sobretudo, a vergonha. 

“Uma coisa são os dados oficiais. Os números de queixas por violações por desconhecidos 

no espaço público. Dá um número. Por um lado, os números são sempre só a ponta do 
iceberg no que diz respeito às violências sobre as mulheres — em geral, diria eu, à violência 
sobre as mulheres e às raparigas porque ainda há uma enorme vergonha ainda sobre esses 
acontecimentos. Aquilo que também já falámos noutras conversas. O facto de haver uma 
revitimização da vítima, uma culpabilização da vítima, faz com que ainda seja um crime 
onde vítima se sente culpada — social ou na sua esfera emocional ou mental. Portanto, é 
muito duro o salto para a queixa.” (Pedrosa, 2020) 

Algo a ter em conta também é que a violência na esfera da intimidade, como colocado por Patrícia, é 
transclasse, trans-etária, trans-geográfica, ou seja, um fenómeno transversal.


legislações e desigualdades estruturais. 

Perante a lei, as liberdades e direitos das mulheres estão definidos. Por exemplo, o artigo 152.º do 
código penal pune a violência doméstica, a lei n.º 130/2015, de 4 de setembro estabelece normas relativas 
aos direitos, ao apoio e à proteção das vítimas. Contudo, existe uma falha na aplicação das mesmas. As leis 
existem, só não existe um regulamento através do qual elas possam ser aplicadas de forma eficaz. A 
igualdade acaba sendo simbólica e não real. 

“Portugal tem uma legislação já consolidada e até mais progressista do que noutros países 

europeus. Ou seja, como noutros contextos, nós temos instrumentos. Eu falo em termos 
genéricos. A questão depois é a aplicação desses instrumentos.” (Pedrosa, 2020) 

 https://apav.pt/apav_v3/images/pdf/Estatisticas_APAV-Relatorio_Anual_2019.pdf4
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Fig. 29 | Ilustração sobre femicídios en Cuba. Disponível em: <https://oncubanews.com/
opinion/columnas/sin-filtro/el-primer-dato-cubano-sobre-feminicidios-en-cuba/> 

https://oncubanews.com/opinion/columnas/sin-filtro/el-primer-dato-cubano-sobre-feminicidios-en-cuba/
https://oncubanews.com/opinion/columnas/sin-filtro/el-primer-dato-cubano-sobre-feminicidios-en-cuba/


“Portanto, por um lado tens esta, as questões da violência genérica contra as mulheres e as 
raparigas e as meninas (na lei). E por outro, tens as questões da cidade. E eu diria que aí 
estamos muito atrasados. Muito atrasados. Aí muito atrás de países que na lei geral até estão 
mais atrasados que nós. Nós temos zero grupos de trabalho. (...) nas câmaras municipais, ou 
nas juntas de freguesia, para tratar destes assuntos, para questionar estes assuntos. Está tudo 
por fazer.” (Pedrosa, 2020) 

Vivemos numa cultura da violação e da culpabilização da vítima, onde os mídia e as notícias 
glamorizam as agressões, vitimizam os agressores e culpam as vítimas e em consequência promovem a sua 
revitimização. No caso de agressão sexual, as vítimas não têm mecanismos eficazes de denúncia nem de 
justiça. A culpabilização da vítima também é feita nos tribunais. A cultura da violação e a cultura do medo 
retro-alimentam-se. 

As violências às quais as mulheres estão expostas fazem parte do dia-a-dia e da sua experiência 
enquanto crianças/jovens que crescem nesta sociedade. Mas estudos revelam que a percepção do medo pode 
ser maior do que a verdadeira violência. Vivemos numa cultura do medo em que desde jovens as mulheres 
são educadas e ter certos cuidados (não vestir isso, não ir àquele lugar àquela hora) que não são exigidos aos 
grupos que formam os sujeitos que as agridem (de, por exemplo, não as agredirem!). Na esmagadora maioria 
dos casos, os agressores são conhecidos das vítimas, parceiros ou ex-parceiros, e exercem a violência no 
espaço físico de intimidade — nas suas casas.


medidas de apoio. 

Em Portugal para atuar sobre algumas falhas no sistema de apoio às vítimas surgiram várias organizações 
não governamentais, que atualmete são em grande parte apoiadas por financiamentos oriundos de projetos 
financiados, entre os quais os que mantém como organismo intermédio a Comissão para a Cidadania e 
Igualdade de Género, sob a tutela da Secretaria de Estado para a Cidadania e Igualdade (CIG). Por exemplo, 
a Associação Projecto CRIAR, a UMAR, a Psi_ON, Associação Plano i e a Associação de Apoio à Vítima 
(APAV). A APAV providencia serviços como Gabinetes de Apoio à Vítima, Linhas de Apoio (Linha de Apoio 
à Vítima e Linha Internet Segura), Redes Especializadas e Casas de Abrigo. A associação tem em vigor o 
Plano Estratégico para 2018-2021  que visa prestar um serviço e rede de apoio mais eficaz para as vítimas de 5

violência-crime, propondo um reforço nas equipas de apoio e em formações a entidades de apoio, entre 
outras coisas. No discurso do seu Presidente a 22 de setembro de 2016, na celebração do Protocolo de 
Colaboração entre a Procuradoria-Geral da República e a APAV, é referida a tal distância entre a “Lei escrita” 
e a “Lei prática.” 

“É essencial encurtar a histórica distância entre a Lei escrita e a Lei na prática. Não será 

tarefa fácil, especialmente num país em que tudo se pede e se espera da “lei” mas em que se 

descuida a sua operacionalização e a monitorização da sua aplicação. Tal desiderato só será 
alcançável se assentar numa perspetiva transversal dos subsistemas de justiça, polícia,  

 https://apav.pt/apav_v3/images/pdf/Plano_Estrategico_2018-2021.pdf5
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 Fig. 30 | “Yo vivo confinada”, do movimento FÉMEN Spain. Disponível 
em: <https://www.instagram.com/p/B_R4YrFgwxQ/?

igshid=1kbvozcqh5p26>



educação, saúde e segurança social e solidariedade, impondo-se a adoção de um mecanismo 
de governação integrada através da elaboração e execução, de uma forma participada, 
inovadora e não estatizante, de um plano nacional de ação para o Apoio à Vítima de Crime.” 

No Brasil, no governo da presidente Dilma Roussef, foi implementada uma medida fundamental para 
o apoio a vítimas de violência sexual — a criação das delegacias de mulheres. Ter que apresentar uma queixa 
a um homem depois de ter sido violentada por um pode levar à vítima a uma revitimização desnecessária. 
Um atendimento feito apenas por mulheres em todos os passos do processo é fundamental para que as 
mulheres se sintam seguras para apresentar as suas queixas de violência. Em Portugal não existem esquadras 
só de mulheres. No entanto, foram criados núcleos de apoio à vítima e intervenção no crime de violência 
doméstica na GNR (Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas-NIAVE)  e na PSP (Secções 6

Especializadas Integradas de Violência Doméstica-SEIVD) . 7

Com um foco de ação mais momentânea e talvez paliativo, em alguns países tem vindo a ser 
adoptadas medidas de combate a violência e o assédio sexual no espaço público e nos transportes. Em vários 
países (Brasil, México) os governos criaram vagões de metro só para acesso a mulheres, com o objetivo de 
proteger mulheres e crianças da agressão nos meios de transporte. Estas medidas têm gerado alguma 
polémica, com argumento entre outros de não serem solução para violências que são estruturais nas nossas 
sociedades. Contudo, são medidas paliativas, a serem avaliadas e melhoradas, visto que pelo menos em 
alguma medida, no momento mulheres e crianças não tenham de ser violentadas nos transportes públicos. 

Em várias cidades europeias, asiáticas e sul americanas têm se desenvolvido aplicações de telemóvel 
para mapear e denunciar situações de assédio, quer de vivência quer de testemunho. No caso de Barcelona, a 
aplicação “anti-machismo”, a BCN Antimasclista app , que é utilizada como ferramenta de denúncia e de 8

mapeamento de zonas da cidade onde estas violências têm um número maior de incidência. O objetivo desta 
iniciativa é recolher informação que possa posteriormente ser utlizada pela câmara municipal para agir de 
modo a tornar esses locais mais seguros ou menos propícios a ocorrência de assédio.


a pandemia. 

Considera-se relevante também falar do contexto da pandemia, do confinamento a que dois terços da 
população mundial estiveram sujeitos durante os meses que marcaram a primeira vaga de COVID-19. Em 
Portugal o confinamento teve início com o decretar do estado de emergência a meio do mês de março de 
2020. As medidas de desconfinamento iniciaram no mês de maio, no entanto muitas atividades (como o 
ensino) continuaram a decorrer por meios virtuais. 

Há aqui várias questões a considerar. As mulheres foram as mais afetadas da população. Foram 
sobrecarregadas com tele-trabalho e trabalho doméstico e dos cuidados (Jornal Expresso, 2020). Sobre a 
questão de violência doméstica, muitas vítimas ficaram em casa presas com os seus agressores sem poder 
sair nem ter contacto com as suas redes de apoio, e sem meios para denunciar. Depois, sobre percepções de  

 https://www.gnr.pt/Cons_VilolenciaDomestica.aspx6

 http://www.ministeriopublico.pt/pagina/criacao-de-seccoes-especializadas-integradas-de-violencia-domestica7

 https://www.barcelona.cat/infobarcelona/en/feminism-women/barcelona-launches-a-free-app-for-detecting-where-sexist-attacks-and-assaults-8
occur_808616.html
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Fig. 31 | Estatuária dos escritores Camilo Castelo Branco e Ana Plácido na praça Amor 
de Perdição, no Porto. Disponível em: <https://expresso.pt/cultura/2016-07-23-Seguindo-

Camilo>

https://expresso.pt/cultura/2016-07-23-Seguindo-Camilo
https://expresso.pt/cultura/2016-07-23-Seguindo-Camilo


insegurança no espaço público, aumentaram. Sair à rua significou sair a ruas e espaços desertos, sem 
comércio nem vida. No desconfinamento, denúncias de violência doméstica e ocorrências de assédio sexual 
na via pública dispararam (Barbosa et al., 2020; Mahase, 2020). 

A pandemia expôs falhas na construção das nossas cidades há muito enunciadas por urbanistas 
feministas, e a cidade pós-covid é clara. A cidade da proximidade e dos 15 minutos, em que todos os 
equipamentos necessários para a vida estejam a 15 minutos a pé de distância. Redes de proximidade, a 
importância do bairro e das distâncias curtas, ruas jardins, arborizadas e pedonais. Ruas de passeios largos, 
arborizadas, com bancos e outros mobiliários urbanos, com o tema da acessibilidade presente.


flaneuse e o direito à cidade. 

Flâneur é um termo oitocentista francês para “aquele que vagueia sem rumo”, cunhado por Charles 
Baudelaire. Flâneures eram homens que caminhavam pela cidade, na invisibilidade, enquanto observadores e 
admiradores das ruas e da vida que nelas acontecia. Eram sujeitos de algum privilégio económico e social 
por poderem caminhar descontraidamente pela cidade sem grandes compromidos nem grandes risco. Laura 
Elkin (2016) no seu livro Flâneuse: Women Walk the City in Paris, New York, Tokyo, Venice and London 
propõe redefinir o conceito de “flâneur”, genderizado, masculino, à luz de uma abordagem contemporânea 
que melhor compreenda as experiências urbanas. 

representação de mulheres no espaço público. 

Também se considera interessante compreender o modo em que as mulheres e os corpos femininos são 
representados na cidade. Esculturas de mulheres tendem a retratar rainhas e santas, ou então enquanto musas, 
em corpos nus e sexualizados. Raras são as situações em que são representadas mulheres por mérito. 
Analisando a toponímia portuguesa, e mesmo portuense, percebe-se que a percentagem de ruas e praças com 
nomes de mulheres não ultrapasa os 5%.  

“Eva Alvarez e Carlos - fizeram análise crítica à cidade de Valência com perspetiva 
feminista, desde questões de segurança às questões do direito à existência no espaço público 
simbólico (nomes das ruas, praças, estatuária. dois por cento). Nas esferas do simbólico, 
quando estamos representadas no espaço público, ou somos musas, ou somos santas, ou 
somos rainhas, raramente estando presente um nome próprio. Em Portugal os nomes que 
mais se repetem são o da Catarina Eufémia e o da Natália Correia.” (Pedrosa, 2020) 
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Fig. 32 | O homem vitruviano. Disponível em: <https://
www.archdaily.com.br/br/928808/termometro-da-desigualdade-o-20-de-

novembro-tambem-pode-te-tirar-do-lugar> 

https://www.archdaily.com.br/br/928808/termometro-da-desigualdade-o-20-de-novembro-tambem-pode-te-tirar-do-lugar
https://www.archdaily.com.br/br/928808/termometro-da-desigualdade-o-20-de-novembro-tambem-pode-te-tirar-do-lugar
https://www.archdaily.com.br/br/928808/termometro-da-desigualdade-o-20-de-novembro-tambem-pode-te-tirar-do-lugar


 

49

Fig. 33 | O Modulor. Disponível em: <http://forhaus.com.br/a-formula-da-beleza/>

http://forhaus.com.br/a-formula-da-beleza/
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Fig. 34 | “Making Space: Women and the man made environment” by Matrix Design Studio, Pluto 
Press London 1984; pag.43: “urban obstacle courses”. Disponível em: <https://softfictionprojects.com/

MAKING-SPACE>



02 CRÍTICA AO URBANISMO E ÀS CIDADES 

“El urbanismo, tal y como lo conocemos, tiene un profundo sesgo patriarcal y androcéntrico. 
Concebido como una acción llevada a cabo desde fuera y que transforma un territorio a 
voluntad y sin contar con sus habitantes, más allá de las complejidades y las resistencias con 
las que topa, es un modelo que refleja una masculinidad hegemónica y jerárquica en la 
medida en que su espíritu es la conquista del territorio.” (Punt6, 2019 p.95) 

“En el estudio y la construcción de la ciudad a lo largo de la historia, pocas veces se 
incluyen las experiencias de las personas que forman parte de ella. Y el urbanismo se ha 
regido esencialmente por las necesidades derivadas del trabajo productivo. De hecho, toda 
construcción cultural y de conocimiento está influida por el contexto social, político y 
económico, y el urbanismo no es una excepción. Lejos de aparecer como una disciplina 
neutral, selecciona y favorece unas experiencias sobre otras e históricamente ha desarrollado 
un enfoque unidimensional del conocimiento que reconoce la existencia de una única 
realidad, construyendo un dis- curso totalizador y aceptando un solo tipo de 
saberes.” (Punt6, 2019 p.96) 

No decorrer do século XX vemos surgir contributos teóricos que focam e reivindicam o direito à 
cidade, reconhecendo o valor da integração da participação das pessoas. A contribuição do debate feminista é 
de grande importância pois vai contra os paradigmas de visão parcial sobre o território, tentando abrir espaço 
para perspetivas  integradoras, que incorporem as necessidades da vida quotidiana e as diferenças dos papéis 
de género no uso do espaço de modo a conseguir ver todos os tramos e para poder analisá-la em toda a sua 
complexidade.


“Desde la crítica feminista remarcamos tres necesidades estructurales que hemos 
identificado al analizar y construir la ciudad moderna, para desnudar y revertir su falsa 
neutralidad:  
• La necesidad de cambiar el modelo territorial de ciudad funcionalista, dispersa y 

segregada, que responde al sistema capitalista y patriarcal, por un modelo de ciudad 
próxima y cotidiana, donde se valoren la escala del barrio y los cuidados. 

• Abordar un cambio metodológico interdisciplinar e interescalar, en el cual el urbanismo no 
sea dominio de la arquitetura , sino que incluya otras disciplinas sociales y que, a su vez, 
sea un urbanismo próximo que planifique con la gente, con las personas en la calle, y no 
desde la oficina y con los planos.  
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Fig. 35 | Ville Radieuse, de Le Corbusier de 1930. “Era um urbanismo funcional e que 
incentivava a circulação. " Circulai, Circulai, Circulai " , proclamava Le Corbusier”. 
Disponível em: <https://www.researchgate.net/figure/Figura-2-Ville-Radieuse-de-Le-

Corbusier-de-1930-Fonte_fig2_318845798>

https://www.researchgate.net/figure/Figura-2-Ville-Radieuse-de-Le-Corbusier-de-1930-Fonte_fig2_318845798
https://www.researchgate.net/figure/Figura-2-Ville-Radieuse-de-Le-Corbusier-de-1930-Fonte_fig2_318845798


• La incorporación de la experiencia de las personas a las decisiones urbanas, especialmente 
la de las mujeres —y las derivadas del rol de género femenino—, que es la que ha quedado 
fuera de las prioridades y ha sido invisibilizada por este mismo modelo. Los mejores 
planes se consiguen cuando son resultado de un proceso comunitario, y no de un producto 
diseñado en una mesa de dibujo. Para ello es crucial crear un marco y oportunidades que 
permitan la participación activa de las personas y el protagonismo de las mujeres en el 
proceso. Se ha demostrado en todo el mundo que dichos procesos son más inclusivos y 
eficaces, puesto que suelen considerar las perspetivas  y las necesidades de todos los 
grupos de la comunidad.” (Punt6, 2019, p.98) 

As cidades são a expressão física das sociedades, são, como diz a Patrícia Santos Pedrosa, “uma 
multitude de condições que nós somos.” Estão longe de ser espaços neutros. Resultantes das práticas de 
poder, projetadas por quem tem poder, a cidade “formal”. Ou então cresceram da ausência de poder enquanto 
cidades auto-geradas. “Mas a cidade “oficial” não pode pensar em pessoas que não sejam as próprias pessoas 
que a decide. É pensada na ótica de quem a está a desenhar porque envolver a participação das populações é 
um processo trabalhoso e demorado.” 

A cidade tricotada a escala de proximidade e dos pequenos gestos. O somatório de pequenos gestos ou 
de “pequenas generosidades” talvez seja uma melhor resposta às necessidades da vida das pessoas do que o 
grande gesto. “Se calhar o grande gesto é uma síntese violenta da não-neutralidade que as vidas têm mas que 
a cidade quer ter. O grande gesto é a uniformização, mas as vidas não são uniformes.” Patrícia Santos 
Pedrosa sugere que arquitetos e arquitetas devamos renunciar o treino do grande gesto, resolver a cidade com 
o grande gesto, e tendo em conta que não será o desenho que resolverá os problemas sociais das cidades e 
sociedades. “É uma coisa também muito antropocêntrica e do poder, se calhar, o grande gesto versus o 
pequeno gesto.” (Pedrosa, 2020). Para além disso, a arquiteta também questiona sobre a reflexão da cidade à 
grande escala. Até agora as cidades têm sido pensadas sempre pelas distâncias. O sistema de planeamento 
piramidal, onde se começa com um master plan, um plano urbano, que depois se desdobra em vários planos a 
escalas cada vez mais pequenas, até ao plano do detalhe, com imensas coisas já decididas a nível funcional.  

“(…) a veces es difícil que ese proyecto pueda incorporar esa perspectiva de género, que es 
incorporar la vida real de todas las personas. Y especialmente poner en primer plano o 
igualdad de condiciones las necesidades que derivan de las tareas de cuidado como en el 
principio. Porque eso lleva a otro uso de la ciudad, otros tiempos, y en general, han sido esas 
mujeres quienes seguimos haciendo esas tareas. No? O sea, porcentualmente seguimos 
siendo las sexo feminino/sexo mujer quienes hacemos esas tareas. Pero que tambíen 
hacemos las otras tareas de producción, etc. Entonces incorporar…” (…) “mirar realmente 
como funciona el lugar, quién hace qué, y entender porque quién hace qué y qué dificultades 
o que ventajas tiene moverse por ese caso por las ciudad por, por el barrio, no?” (Muxí 
Martínez, 2020) 
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Fig. 36 | Cartaz sobre o “The American Way of Life”, com pessoas desempregadas numa 
fila da sopa, durante a crise de 1929. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/

American_way_of_life#/media/Ficheiro:American_way_of_life.jpg" 

https://pt.wikipedia.org/wiki/American_way_of_life#/media/Ficheiro:American_way_of_life.jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/American_way_of_life#/media/Ficheiro:American_way_of_life.jpg


crítica ao urbanismo androcêntrico e patriarcal. 

“É necessário visibilizar a organização patriarcal da sociedade capitalista, fundamentada na atribuição 
de papéis de género segundo a diferença de sexos e estabelecendo o rendimento económico como indicador 
de bem-estar social.” (Pedrosa, 2020). 

O espaço onde a vida quotidiana acontece acaba gerando desigualdades. Propostas e modelos 
urbanísticos basearam-se no modelo de família nuclear, branca, de classe média e heterossexual, que 
funciona com base na divisão sexual do trabalho, que representa apenas uma parcela populacionarl e que 
dificulta e invisibiliza os trabalhos reprodutivos e dos cuidados. 

Desde uma crítica feminista: após analisar e construir a cidade moderna, são três necessidades 
estruturais para expor e reverter a falsa neutralidade das cidades: i) a necessidade de mudar o modelo 
territorial de cidade funcionalista, dispersa e segregada, que responde ao sistema capitalista e patriarcal por 
um modelo de cidade próxima e quotidiana; ii) definir uma mudança metodológica interdisciplinar e 
interescalar em que o urbanismo não seja do domínio da arquitetura; iii) incorporar as experiências das 
pessoas nas decisões urbanas, especialmente as das mulheres — e as derivadas dos papéis de género 
feminino — que são as que têm sido excluídas e invisibilizadas por este mesmo modelo.


crítica à cidade funcionalista e dispersa. 

O modelo funcionalista e de segregação desde os anos 60 utiliza a estratégia de zonamento como 
instrumento de organização de usos na cidade, gerando um crescimento expansivo e monofuncional e 
beneficiando a deslocação por veículo privado. O zonamento desintegra os diferentes usos urbanos e 
funciona como mecanismo de separação, segregação e isolamento físico e social do território (Punt6, 2018). 

Ele é o modelo oposto ao conceito da cidade polifuncional de Jane Jacobs. 
Este modelo de sociedade que surge nos anos 60 resulta dos problemas herdados da anterior crise da 

cidade industrial, uma crise que trouxe medidas higienistas, valorizando os espaços verdes abertos e a 
separação entre a habitação e os espaços insalubres da atividade industrial materializando-se na proposta das 
cidades-jardim. Este tipo evolui para a proposta de cidade descrita na Carta de Atenas, onde se propõe o 
modelo para a funcionalidade humana como base para a atual divisão do espaço urbano. A cidade passa a ser 
pensada como um objeto passível de ser reproduzido, onde são aplicados critérios considerados universais 

baseados nas necessidades do “homem-tipo”, generalizando uma visão androcêntrica da sociedade através do 

desenho urbano. 
A crítica feminista coloca em evidência a leitura fragmentada da sociedade, questionando o modelo do 

urbanismo hegemónico como a representação do sistema patriarcal, onde se consolidam as dicotomias e 
dualidades: trabalho/casa, cidade/periferia, vida pública/vida privada, resultando na degradação dos centros 
urbanos tradicionais e a ocupação dispersa do território com áreas monofuncionais de vivendas. Este 
zonamento e consolidação do subúrbio acabou incrementando as desigualdades de género e o impacto 
negativo na vida quotidiana das mulheres. 
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Fig. 37 | “A 1961 Random House advertisement for Death & Life of Great American Cities.” Disponível 
em: <https://brokensidewalk.com/2016/preservation-in-transition/> 

https://brokensidewalk.com/2016/preservation-in-transition/


”Los espacios surgen de las relaciones de poder, las relaciones de poder establecen normas y 
las normas definen los límites que son tanto sociales como espaciales, porque determinan 
quién pertenece a un lugar y quién queda excluido, así como la situación o emplazamiento 
de una experiencia determinada.” (Punt6, 2019, p.101) 

A utilização e dependência do carro privado determinou uma predominância de vias rodoviárias na 
cidade e em consequência, a degradação de espaços públicos de convivência, tanto pela ocupação dos carros 
como pela contaminação do ar e pela deterioração da imagem da cidade. 

Crítica aos novos modelos predadores de cidade global: smart cities, urbanismo preventivo e a 
turistificação. 

A partir dos anos 1980, e fruto de modelos societais coloniais, surge o modelo da cidade global, 
modelo que se caracteriza pela concentração de empresas multinacionais líderes do capital global, fundos de 
investimento estrangeiros e bancos internacionais que deixam de ter sede numa cidade específica e se 
disseminam por diferentes urbes no mundo como estratégia de domínio de controlo. 
(...) 

Têm surgido novos modelos de planificação urbana que respondem à esfera do capital e da visão da 
cidade corporativa e global. Três exemplos abordados no Urbanismo Feminista são o das smart cities, o 
urbanismo preventivo e a turistificação das cidades. Todos contribuem para a criação de espaços asséticos e 
controlando externamente o uso do espaço através da tecnologia.  

Smart cities: não deixa de ser uma estratégia do próprio sistema capitalista com função de equipar os 
espaços com elementos e tecnologia que beneficiam o mercado privado (por exemplo empresas de câmaras e 
circuitos de segurança ou tomadas de carregadores para telemóveis nas ruas (mais exemplos em Punt6, 
p.104). Das Punt6 parte a crítica centrada na criação de dependência tecnológica, que para além disso 
também é usada como ferramenta de controlo da população, focada no lucro de um determinado setor 
empresarial e não nas necessidades fundamentais da vida das pessoas. O exemplo dado no livro é o da 
preocupação das câmaras com a implantação de mais pontos de carregamento de veículos elétricos em vez 
de casas de banho públicas. O urbanismo feminista não nega a potencialidade das novas tecnologias. 
Valoriza, por exemplo, o uso da tecnologia num âmbito feminista que foi usado para criar apps de denúncia 
do assédio sexual do espaço público. Estas tecnologias devem converter-se em ferramentas a serviço das 
pessoas e não as transformar em escravas de consumo. 

Em resposta à crescente preocupação por segurança, também ligada à população feminina, mas não só, 
surge outro modelo predador que talvez abarque mais problemas que soluções e que reafirma o modelo de 
cidade patriarcal e androcêntrico: o urbanismo preventivo. Muitos governos locais adotam medidas de 
prevenção e de controlo de delitos através de estratégias restritivas. Isto pode traduzir-se em aumentar a 
presença da polícia ou no controlo do acesso ao espaço público. No caso do Reino Unido, existem cidades 
inteiras todas com câmaras de videovigilância que estão num continuum diário de controlo e vigilância dos 
habitantes. Em Portugal temos uma lei de proteção de dados que impede que medidas preventivas como estas 
sejam tomadas. 
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”Este modelo de seguridad estandariza un arquetipo de ciudadano con un repertorio de usos 

legítimos y cívicos, y estigmatiza o expulsa del espacio a personas y colectivos que no 
encajan en ese molde y que habitualmente son personas pobres, racializadas, trabajadoras 
sexuales, personas migradas sin papeles, jóvenes... El urbanismo feminista cuestiona esta 
visión de la seguridad, porque invisibiliza la mayoría de violências que se dan en una 
sociedad y, sobre todo, las violencias machistas en el continuo del espacio público-privado 
(acoso sexual, agresiones sexuales, percepción de miedo, etc), sin analizar que la percepción 
del miedo a la violencia sexual en la que se sigue socializando a las mujeres limita nuestro 
derecho a la ciudad.” (Punt6, 2019, p.107) 

Em consequência da globalização vem o fenómeno da turistificação das cidades e a consequente 
gentrificação, que reconfiguram a paisagem urbana e social dos bairros (Punt6, 2019). A gentrificação 
define-se como processo de elitização e substituição da população dos bairros dos centros das cidades por 
habitantes de classe média, estrangeira ao local, com novos perfis laborais, maior poder de compra e outras 
maneiras de viver o espaço. Ter de mudar de casa não implica só mudar de casa, implica também mudar de 
escola, deixar a médica ou médico de confiança, romper com o círculo social e de entidades que te sustenta 
emocional e politicamente. As vizinhas que se conseguirem manter moradoras do bairro vêm o comércio 
local desaparecer, um aumento generalizado dos preços e o surgimento de negócios que satisfazem 
necessidades consumistas e não da vida. O modelo da turistificação rompe com a vida dos bairros e não tem 
em conta os cuidados. O turismo enquanto fenómeno social, não neutro, rege-se pelos princípios de um 
sistema capitalista, patriarcal e colonial. 

Estes diferentes paradigmas e modelos urbanos desenvolvem-se simultaneamente enquanto os seus 
efeitos sobre a vida das pessoas se retroalimentam. 

notas finais. 

“Vivemos em cidades que estão formadas a partir do produtivo e do capital. Mas não temos em 
consideração nem o reprodutivo nem os cuidados.” disse Blanca Valdivia do Coletivo Punt6, numa Tedx Talk 
de TEDxBarcelonaWomen . Precisamos de mudanças estruturais no pensamento e nos valores da cidade, de 9

colocar a vida das pessoas no centro, e dar-lhes voz e lugar nos momentos de reflexão e tomada de decisão 
sobre estes mesmos espaços, principalmente a mulheres, historicamente excluídas de qualquer momento de 
reflexão e decisão. São as maiores conhecedoras deste conhecimento (as vivências e mobilidade das 
mulheres na cidade) e está comprovado o valor dos seus contributos para cidades melhores. 

“El desafio es construir un espacio sin género ni orden patriarcal, y por lo tanto, sin 
jierarquías. Un espacio para visibilizar las diferencias, espacios de todas y todos en igualdad 
de valoración de miradas, saberes y experiências. Resignificar la construcción de nuestras 
ciudades a partir de las experiências y las maneras diferentes de enunciar cada realidad que 
tengan hombres y mujeres.” (Muxí Martínez, 2018, p.24) 

 https://www.youtube.com/watch?v=d9NCZ10ho809
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RFig. 38 | “Reapropiación de espacios públicos hostiles, poco equipados y que no 
tienen en cuenta la vida cotidiana.” Punt6, 2019. Disponível em: <https://

www.instagram.com/p/B2Ug4PnodIJ/>

https://www.instagram.com/p/B2Ug4PnodIJ/
https://www.instagram.com/p/B2Ug4PnodIJ/
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Fig. 39 | Mulheres públicas; cidade cuidadora. Punt6, 2019. Disponível em: 
<https://www.instagram.com/p/BxxRjBGCWOR/>

https://www.instagram.com/p/BxxRjBGCWOR/
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Fig. 40 | Ilustração do livro Urbanismo Feminista (2019).



03 URBANISMO COM PERSPECTIVA DE GÉNERO 

De acordo com Zaida Muxí, referindo Jacobs, 

“Volvemos a Jane Jacobs para terminar: “las ciudades de vida intensa, animada y diversa 
continen las semillas de su propia regeneración y tienen la energia suficiente para assumir 
problemas y necessidades ajenas.” Especialmente si esa semilla contiene a las mujeres como 
agentes activas y fuente de conocimiento.” (Muxí Martínez, 2018, p.315) 

“Conseguir ciudades feministas es un gran reto en cuanto que supone un cambio total de 
paradigma, tal y como el ecofeminismo plantea en relación con los cuidados en un sentido 
amplio. Cuidar del planeta y de las personas en una economía no mercantilizada, que 
introduzca una noción de límites, cuestiona el mantra capitalista de "siempre más", "siempre 
más grande", "siempre más dinero".” (Muxí Martínez, 2019, Urbanismo Feminista, p.13) 

“Dime también una definición de feminismo que parece simple y bonita y fácil que es de 
una periodista en los años 80, creo que ella ha dicho que el feminismo es la idea radical de 
que las mujeres somos personas.” (Muxí Martínez, 2020) 

a perspetiva de género. 

Zaida Muxí Martínez mantém que a perspetiva de género é o relato da experiência situada, empírica e 
particular a cada pessoa individual que funciona como uma ferramenta de análise e de resposta ao território, 
atuando como mais uma variável a ter em conta (ou não). 

“Yo creo que… O sea, es importante cómo deshacer la idea, esa idea de neutralidad y 
colocar al centro lo que se llama la experiencia situada y otras maneras de numerar. O sea, 
cada uno y cada una, en nosotros traemos unas experiencias. E sea lo estudio que hagamos, 
aunque sea lo más — en teoría — científico o abstracto — como puede ser las matemáticas 
— todo está influido por nuestro… O sea, por nuestro lugar de nacimiento, por nuestro lugar 
de vivência, por nuestras oportunidades, por nuestra edad, por nuestro color, o sea… etc. 
Todo eso hace que no puedas intentar un trabajo de manera neutral. Y también de ser rico, de 
cierta manera, no? Entonces, hasta ahora, se no es faque decir que hay una manera única, 
neutral, universal de hacer las cosas. Pero eso deja fuera a mucha gente, y la sigue dejando.” 
(…) 
“No pensar que cuando… más dados tus recojes, o sea, cuanto más personas te informan tú 
quedas atado a la hora de proyectar. Yo creo que no, que es más rico, sobretodo si lo que te 
interesa es que se use. Y la gente que lo va a usar lo viva bien. Ahora si lo que quieres es una 
buena foto final de proyecto es otra cosa, no? Entonces, creo que nos permitiria ser mucho 
más ricos y ricas a todos.” (Muxí Martínez, 2020) 
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Fig. 41 | Análise percursos; Plano Urbano de Igualdad de Género. Walking India. Disponível em: <http://
equalsaree.org/es/blog/2016/02/24/walking-india/>

http://equalsaree.org/es/blog/2016/02/24/walking-india/
http://equalsaree.org/es/blog/2016/02/24/walking-india/


Porquê incluir a perspectiva das mulheres? 

A inclusão da perspetiva de género tem como função incluir as vivências das pessoas, e em particular 
das mulheres, no ato de reflexão e de propostas sobre a cidade, reconhecendo a diversidade de pessoas e 
também das mulheres. Um dos motivos principais para o fazer é o que facto destes dados não estarem 
devidamente recolhidos nem análizados, muito menos incorporádos em planeamentos urbanos (Martínez, 
2020). 

“Entonces, ¿qué diferencia? Yo creo es, por un lado, suponer la experiencia de las personas 
en primer plano. Un trabajo que intenta ser más horizontal se aplicando. No hay saberes más 
importantes o menos importantes si no que la voz de todas las personas es igualmente 
escuchable, escuchada.” (Muxí Martínez, 2020) 

Além do já referido anteriormente, quando as pessoas participam nos projetos urbanos têm um maior 
sentido de pertença, o que faz com que assumam mais o papel de cuidar desses espaços (Blasco, 2020). 

Porque é relevante reconhecer os contributos das vidas das mulheres? 

“Mas porquê pensar uma cidade para as mulheres?” Para todos e para todas? Porque quando 
pensamos numa cidade para as mulheres e para a diversidade das mulheres estamos a 
garantir que estão, supostamente, em cima da mesa, estas transversalidades dos privilégios e 
do questionamento dos privilégios, do questionamento ou a luta contra as 
opressões.” (Pedrosa, 2020) 

Muitas vezes o relato de mulheres fala-nos mais do que a sua experiência individual. Como são as 
cuidadoras, por norma estas pessoas conhecem as vivências e dificuldades dos seus filhos, netos, genros, etc., 
que também tem a ver com a maneira como as mulheres são socializadas. Logo, uma cidade pensada a partir 
do ponto de vista das mulheres será sempre mais justa e benéfica para todos e todas que nela vivem. 

“No se trata de incluir, sino de dejar de excluir a una parte de la población. Por ello, es 
imprescindible incorporar la participación activa de las mujeres en su diversidad. Su 
conocimiento empírico, derivado de los roles de género todavía establecidos, es fundamental 
para entender las formas y procesos de discriminación que hemos acumulado. Al respecto, 
son especialmente relevantes las dobles y triples jornadas que hemos de realizar dada nuestra 
mayor presencia en la esfera reproductiva y comunitaria no remunerada, las cuales nos 
proporcionan un conocimiento más profundo y complejo de nuestros territorios y recorridos 
coti- dianos, porque no solo recogen las necesidades de las mujeres en su diversidad, sino 
también las de las personas dependientes (infancia, adolescentes, jóvenes, gente mayor, 
etc.).” (Punt6, 2019, p.22) 
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Fig. 42 | Jane Jacobs, então porta-voz de um grupo de cidadãos em Greenwich Village, 
numa conferência de imprensa em 1961. Disponível em: <https://inhabitat.com/feature-

documentary-celebrates-urban-design-icon-jane-jacobs-100th-birthday/> 

https://inhabitat.com/feature-documentary-celebrates-urban-design-icon-jane-jacobs-100th-birthday/
https://inhabitat.com/feature-documentary-celebrates-urban-design-icon-jane-jacobs-100th-birthday/


urbanismo feminista. 

De acordo com Dafne Saldaña Blasco, o urbanismo feminista define-se como um posicionamento, 
uma forma de interpretar os espaços e a cidade de um ponto de vista inclusivo, que coloque a vida quotidiana 
no centro. 

“El urbanismo feminista es pensar, bueno, pensar unos espacios, unos entornos, unas 
ciudades desde una mirada inclusiva, que den respuesta a necesidades diversas de todas las 
corporalidades, de las personas y a parte también teniendo esta idea de poner la vida en el 
centro de basarnos en las necesidades de los cuidados y no tanto solamente en el mercado y 
en la producción. Entonces, son como otros ritmos, otra escala humana, centrada en las 
personas y no en el mundo rápido de la producción.” (Blasco, 2020) 

A opção de nomear esta abordagem ao urbanismo de “feminista”, em vez de urbanismo “com 
perspetiva de género” ou urbanismo “inclusivo”, é um posicionamento face à história desta linha de 
pensamento e de trabalho. É uma maneira de mostrar reconhecimento e mérito pelas pessoas, quase sempre 
mulheres, que trouxeram estas questões a debate, que geraram metodologias e propostas concretas, atuando 
desde o movimento feminista e depois desde a arquitetura e urbanismo. “Y entonces, ponerle como 
“feminista” también es como un reconocimiento a todo este trabajo colectivo de años.” (Blasco, 2020) 

genealogia do urbanismo feminista. 

No livro Urbanismo Feminista do coletivo Pun6 (2019) é traçada uma genealogia do urbanismo 
feminista, subjetiva, para que possa estabelecer bases que permitam dotar ao urbanismo uma dimensão 
coletiva e acumulativa. As arquitetas são apresentadas agrupadas por continente. As norteamericanas são 
Dolores Hayden, Beatriz Colomina, Gerda Wekerle, Carolyn Whitzman, Daphne Spain, Leonie Sandercock, 
Ann Forsyth, Betsy Sweet e Jane Jacobs, uma das referências mais importantes. 

“A Jane Jacobs é óbviamente uma âncora, ainda que não assumindo as questões da 
perspetiva de género, das questões sexistas da cidade, mas intui outras. E depois tens— ou 
seja, já há uma longa história desta reflexão, não é? Que tem estado a ser cozida enquanto 
direito à produção de conhecimento organizado. Isto é uma questão, é uma das lutas, acho 
eu, do urbanismo feminista, é assumir-se como uma linha de pensamento ação. E acho que a 
coisa está-se a construir nesse sentido.” (Pedrosa, 2020)  

Jane Jacobs foi uma das primeiras críticas à visão universal e homogeneizadora do urbanismo 
depredador sobre a cidade. A sua obra “The Death and Life of Great American Cities” (1961) (A Morte e 
Vida das Grandes Cidades) foi das maiores contribuições para a compreensão das cidades a partir da vida 
quotidiana (Punt6, 2019). Enquanto pensadora da cidade propôs uma maneira diferente de responder a 
projeto, uma focada em actuar desde e para as pessoas reais nos espaços, também reais. No seu livro apelava 
à renúncia do estudo de urbanismo desde o sentido académico/universitário e passar a encará-lo na cidade  
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real para extrair da realidade experiências que possam transformar-se em critérios para projetar a cidade 
(Muxí Martínez, 2018). 

“El urbanismo que Jane Jacobs propone centra sus decisiones en la vida quotidiana de las 
personas y en la ciudad compacta con sus usos mixtos, como el modelo urbano que mejor 
responde a las necessidades diárias.” (Punt6, 2019, p.34) 

No Reino Unido houve vários contributos relevantes, tendo sido as autoras britânicas as pioneiras na 
introdução da perspetiva feminista nos estudos urbanos no contexto europeu. As mencionadas no Urbanismo 
Feminista foram Clara Greed, Susan Yeandle, Linda McDowell, Marion Roberts, Susan Buckingham e o 
Matrix Feminist Design Co-operative.  

Matrix Feminist Design Co-operative destaca-se por ter sido o primeiro coletivo feminista de 
arquitetura  e urbanismo. É criado em 1980 formado por vinte mulheres que trabalhavam sob uma estrutura 
não-hierárquica e cooperativa. Analisavam tanto a relação entre as mulheres e as suas envolventes urbanas 
como a relação entre mulheres e o exercício da profissão de arquitetura . Em 1984 publicaram a obra 
“Making Space. Women and the Man Made Environment” (Criando Espaço. Mulheres e o Espaço Feito por 
Homens) “en que exploraban el contexto sociopolítico del diseño y hacían una crítica feminista de los 
modelos de diseño urbano existentes, visibilizando el trabajo doméstico como trabajo.” (Punt6, 2019, p.41). 
Além disso, explicaram a relevância da participação de mulheres na reflexão do espaço da cidade, por serem 
socializadas de maneira diferente e logo, viverem a cidade com necessidades e maneiras diferentes. 

No contexto nórdico-escandinavo surge o coletivo Red EUROFEM, outro coletivo pioneiro na Europa 
quanto ao urbanismo com inclusão da perpetiva de género, e a psicóloga ambiental Lisa Horelli.  

Num contexto mais abrangente da Europa continental destacam-se a Doris Damyanovis em Viena, a 
Barbara Zeibell na Alemanhã, a Lidewij Tummers na Holanda e Chiara Saraceno, Laura Balbo e Teresa 
Boccia em Itália. 

No contexto latino-americano verificamos várias influências, como Lourdes García Vázquez desde o 
México, Silvana Pissana e Charna Furman desde o Uruguai, Mónica Sánchez Bernal desde a Colombia, Olga 
Segovia e Paola Jirón desde o Chile. A principal percursora foi Ana Falú, coordenadora da Red Mujer y 
Habitat de América Latina, criada em 1989. Foi uma das principais influências para o coletivo Punt6 e foi a 
que trouxe, em junção com a Red, a importância do trabalho em grupo e rede. “Ella nos ha transmitido 
siempre la idea de que juntas y organizadas somos más fuertes y tenemos mayor capacidad de incidencia 
política, ya sea en las administraciones o en los movimientos sociales.” (Punt6, 2019, p.49). 

O penúltimo subcapítulo da genealogia do Urbanismo Feminista refere as principais referências do 
contexto espanol e catalão. Anna Bofill, Isabel Segura, Dolores García Ramón, Carme Miralles, Rosa Tello, 
Isabel Salamaña, M.ª Ángeles Durán, Inés Sánchez de Madariaga, Cristina Carrasco, Mónica Serrano, e 
Carme Miralles fazem parte dessa seleção, mas foi Zaida Muxí Martínez a primeira e mais importante 
influência às colaboradoras do coletivo Punt6, tendo sido uma das fundadoras do mesmo. 

Todo este levantamento de arquitetas, geógrafas, psicólogas, e mulheres de outras especialidades, é 
relevante na medida que demonstra que de facto muitas mulheres profissionais estão mobilizadas, e desde há 
muitas décadas, para abordar e aprofundar o estudo e conhecimento sobre as vivências das mulheres nas 
cidades e sobre um urbanismo feminista.
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Fig. 43 | Projeto Arquitetura na periferia. Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/
880767/arquitetura-na-periferia-ajude-a-capacitar-mulheres-em-servicos-de-construcao>

https://www.archdaily.com.br/br/880767/arquitetura-na-periferia-ajude-a-capacitar-mulheres-em-servicos-de-construcao
https://www.archdaily.com.br/br/880767/arquitetura-na-periferia-ajude-a-capacitar-mulheres-em-servicos-de-construcao


práticas feministas contemporâneas, em arquitetura  e urbanismo. 

Há muita coisa a ser feita neste âmbito, principalmente na Catalunha e na América do Sul. Têm vindo 
a aumentar o número de associações e coletivos que se dedicam a estudar as vivências das mulheres no 
espaço público, os problemas e as possíveis soluções urbanísticas. Segundo Zaida Muxí Martínez e as Punt6 
tal realidade está relacionada com a feminização da profissão — com o número crescente de alunas mulheres 
formadas nas faculdades de arquitetura, o número de mulheres formadas interessadas nestas abordagens 
disciplinares também está a aumentar. 

No contexto português não existem, pelo menos não atualmente, coletivos ou ateliers de arquitetas e 
urbanistas que tenham como foco principal o urbanismo feminista e práticas focadas nas vivências de 
mulheres e crianças, explicitamente desde uma perspetiva feminista. Contudo, toma-se como referência o 
trabalho da associação Mulheres na Arquitetura, que na sua página oficial descrevem o projeto da seguinte 
forma: “A associação visa a reflexão e a ação no âmbito da equidade de género nas várias práticas implicadas 
no fazer arquitetura , cidade e território.” Já fizeram workshops, palestras e trabalhos de pesquisa 
diretamente relacionados com vivências das mulheres e da perspetiva de género no espaço público.  

Ainda em Portugal, destaca-se o trabalho do coletivo feminista MAAD — Mulheres, Arte, 
Arquitetura  e Design, sediado no Porto, tem desenvolvido Tours “feministas” pela cidade. Não têm o 
mesmo sentido das marchas exploratórias, de análise e avaliação urbana. O foco é na investigação por detrás. 
Nas tours são expostos pontos da cidade onde mulheres são simbolicamente representadas, como em 
estaturária ou toponímia, e também espaços onde mulheres relevantes da história da cidade do Porto 
viveram. Expõem estas realidades invisibilizadas da “Herstory”, críticas às raízes coloniais da estrutura da 
cidade, da representação sexualizada e patriarcal dos corpos de mulheres e do apagamento histórica das 
mulheres. Consideram também que o ato de percurso em grupo, grupo de mulheres se movendo pela cidade 
também é empoderador. 

No Brasil decorre a Arquitetura na Periferia, projeto da Associação Arquitetas Sem Fronteiras – 
ASF Brasil, que visa a emancipação e empoderamento de mulheres através do ensino de práticas construtivas 
de gestão de obra, para além de microfinanciamento. “Ao invés de oferecer um produto, buscamos favorecer 
a autonomia das participantes, ampliando sua capacidade de análise, discussão, prospecção, planejamento e 
cooperação, o que por fim leva a um aumento de sua autoestima e confiança.”  10

“Duma perspetiva feminista, é mais importante desenhar uma praça ou é mais importante 
que as casas sejam espaço de controle qualidade, de melhoria técnica através das mulheres?” 
(…) “Isto também tem a ver com o que é ser-se arquiteto ou arquiteta, e o que é que 
priorizamos no ensino e na aprendizagem de ser-se arquiteta.” (Pedrosa, 2020) 

No Perú existe o coletivo feminista  Coletivas Urbanas  através do qual são criados momentos de 11

debate e reflexão sobre as mulheres no espaço da cidade. 

 https://arquiteturanaperiferia.org.br/10

 https://www.facebook.com/colectivaurbanas/11
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Fig. 44 | "Tomando la Calle: por el derecho a la ciudad de niñas y jóvenes del sur de 
Santiago.” por Ciudad Feminista. Disponível em: <https://www.ciudadfeminista.cl/que-

hacemos> 

https://www.ciudadfeminista.cl/que-hacemos
https://www.ciudadfeminista.cl/que-hacemos


Ciudad Feminista  é uma plataforma de ação académica e ativista que procura  agir e discutir sobre  12

a mulher e a cidade desde a geografia feminista, a arquitetura e o urbanismo com foco em género. localizada 
em Santiago do Chile. A equipa do projeto é formada por mulheres chilenas que atuam desde diversas 
cidades como Santiago de Chile, Cidade de México e Barcelona. De momento têm alguns projetos em 
andamento como uma auditoria de género de uma das linhas do metro, têm em andamento  cursos-formação 
sobre teorias feministas do espaço e da cidade feminista. Está a decorrer agora o Projeto “Tomando la Calle: 
por el derecho a la ciudad de niñas y jóvenes del sur de Santiago”. Constitui-se de workshops gratuitos para 
jovens e meninas onde lhes ensinam modalidades de desporto, como ciclismo e parkour, que lhes permite 
uma mobilidade mais segura. 

“En tiempos de Revolución Feminista es importante cuestionar la política pública urbana, la 
que sin duda debe repensar y articular ciudades con enfoque de género. Somos nosotras las 
llamadas a organizarnos con otras mujeres, a transformarnos en vigilantes de la ciudad, para 
decir que disputaremos todos los espacios, hasta que la ciudad sea completamente 
feminista.” (Cidade Feminista, n.d.) 

No Equador encontra-se o coletivo Liquadora Gestora . Formado por arquitetas dedicadas à gestão 13

de projetos culturais, sociais e urbanos, com o objetivo de trazer ao diálogo e às ações da cidade o foco em 
género. 

Urbana lab  é uma equipa de arquitetas, engenheiras, educadoras e sociólogas que atua desde 2018 14

em Atenas, enquanto desde 2019 opera como uma Urban Non-Profit Company (AMKE). As suas ações 
visam garantir a sustentabilidade social, ambiental e económica com foco em valorizar a igualdade de 
género, a inclusão e a participação na conceção de ambientes urbanos modernos. Providenciam serviços de 
formação, análise urbana, projeto de arquitetura/urbano e investigação. 

Os coletivos que no âmbito da presente dissertação ganham mais destaque são os dois coletivos 
catalães Punt6 e Equal Saree por serem os que têm consigo aplicar os conceitos do urbanismo feminista para 
práticas de projetuais de arquitectura, saltando do campo de análise e pedagogia à qual outros coletivos se 
tem limitado. O Coletivo Punt6  é uma cooperativa formada por arquitetas, urbanistas e sociólogas que 15

desenvolveram workshops, guias práticos de design, aulas, palestras, conduziram pesquisas, consultorias de 
planeamento urbano e muitos outros projetos, todos com o objetivo comum: tornar as cidades mais 
inclusivas e fazer dos seus habitantes os experts dos espaços que os rodeiam. Equal Saree  é um atelier 16

composto por três arquitetas que acreditam em cidades inclusivas, que considerem e que dêem resposta às 
necessidades da vida quotidiana de todas as pessoas. Tem desenvolvido projetos de espaço público e de 
equipamentos recorrendo a processos participativos com as comunidades envolvidas. 

Em entrevista, Zaida Muxí referiu alguns ateliers e algumas arquitetas do contexto espanhol que, 
mesmo não tendo práticas declaradamente feministas sobre a cidade, já desenvolveram projetos e iniciativas 

 https://www.ciudadfeminista.cl/12

 https://www.facebook.com/lalicuadoragestora/13

 https://urbana.gr/14

 http://www.punt6.org/15

 http://equalsaree.org/16
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Fig. 45 | Processo de construção da Ca la dona – Ripoll 25. Disponível em: <https://
bharquitectura.wordpress.com/portfolio/ca-la-dona-ripoll-25/> 

https://bharquitectura.wordpress.com/portfolio/ca-la-dona-ripoll-25/
https://bharquitectura.wordpress.com/portfolio/ca-la-dona-ripoll-25/


com propósitos feministas e emancipativos. O coletivo Lacol  com equipa mista de arquitetos e arquitetas 17

que acaba incluindo perspectiva de género das suas práticas. O grupo de arquitetas Cierto Estudio  fez 18

recentemente um projeto de habitação plurifamiliar que propõe tipologias de fogo que tentam romper com as 
clássicas hierarquias dos espaços da casa. Outro exemplo é a arquiteta Sandra Bestraten, do atelier 
Bestraten-Hormias. Recentemente, fizeram o projeto da Ca La Dona . É a sede de uma associação de 19

ministras que reúne várias associações feministas de diferentes áreas. Todas fases de projeto envolveram a 
participação de mulheres das associações, desde a definição do programa, no projeto e na própria construção 
da obra. Fora do contexto catalão têm contribuido para o desenvolvimento destes temas e práticas a Patrícia 
Reus e o Jaume Blancafort em Múrcia como Blancafort-Reus , Oihane Ruiz Menéndez, basca, mas que 20

reside em Madrid, o ColectivoA no País Basco e Inés Sanchez de Madariaga em Madrid, tendo sido uma 
das percursoras nos temas de investigação. 

 http://www.lacol.coop/17

 https://www.ciertoestudio.com/18

 https://bharquitectura.wordpress.com/portfolio/ca-la-dona-ripoll-25/19

 https://www.blancafort-reus.com/20
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Caso de estudo: Plaza Baró da Equal Saree. 

No seguimento deste capítulo foi escolhido um caso de estudo para se explicar de modo mais 
aprofundado os processos participativos sob a perspectiva feminista. Optou-se por uma obra das arquitetas  
da Equal Saree, cuja apresentação e descrição do projeto se teve acesso através de relatos numa entrevista 
feita a uma das arquitetas, a Dafne Saldaña Blasco, através duma apresentação no workshop La Generadora 
sobre criar espaços e cidades feministas, e através de consulta da página do projeto no site  do atelier.  21

Contudo, é de salientar que na entrevista foi explicado pela arquiteta Dafne que são poucos os reais 
exemplos de projetos de arquitetura ou urbanos que sejam de facto processualmente feministas co-
participados, de urbanismo feminista. São projetos inovadores que apenas recentemente começaram a ser 
reconhecidos pela administração pública (neste caso espanhola). Para além disso, o cariz participativo destes 
projetos torna-os bastante demorados, em que redesenhos de pátios escolares podem chegar facilmente aos 
dois-três anos a concluírem todas as fases de processo projetual, incluindo o de construção. 

“(…) La única obra finalizada que tenemos es la de Plaza en Barot. También es verdad que 
le va costar mucho encontrar obras finalizadas que hayan sido todo un proceso reconocido 
como urbanismo feminista. Porque es algo bastante innovador, algo que desde la 
administración pública está empezando a tener reconocimiento ahora y por tanto se están 
empezando a hacer proyectos hace ahora. Ha sido algo que durante mucho tiempo se ha 
quedado en un nivel de análisis, de diagnóstico urbano. Cómo decirlo esto está mal, lo 
queremos cambiar y proponemos esto. Pero que hay ayuntamientos que hayan empezado a 
creer en ese cambio y a poner los recursos para realizar esas obras de cambio. Esto es muy 
nuevo y son los ayuntamientos que se llaman como “ayuntamientos del cambio” ahora, en el 
estado español. Y que, pues uno de ellos puede ser Barcelona y otro Santa Coloma. Pues casi 
todos liderados por alcaldesas mujeres y con esta visión. Entonces construido construido hay 
pocos ejemplos. Hay pocos ejemplos. Es algo muy nuevo aún. Son todo ideas… Pero bueno! 
Empiezan a haber cosas, es importante!” (Blasco, 2020) 

Equal Saree. 

Como explicado anteriormente, o coletivo de arquitetura Equal Saree é sediado e actua, 
principalmente, em Barcelona e cidades vizinhas. Desenvolvem vários tipos de trabalhos e serviços 
diferentes, entre eles trabalho de análise, análise urbana, projeto de arquitetura e urbano, consultoria, projetos 
de pedagogia, investigação e publicação. 

“Nosotras hacemos muchas cosas en realidad. Porque un poco también entendemos nuestra 
práctica como algo holístico, bastante global, entonce.” (…) “A nosotras no nos gustaría 
hacer solo una cosa, si no que nos interesa muchos ámbitos y entonces estamos también 
contentas de poder… Bueno, tener como que esta riqueza, dentro de nuestro trabajo 
también.” (Blasco, 2020) 

 http://equalsaree.org/es/blog/2017/12/02/fem-dissabte-placa-baro/21
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O trabalho de análise também é feito através de processos participativos e metodologias participativas, 
mais educativa e de tomada de consciência, em que numa fase seguinte se definem estratégias e projetos 
técnicos, também estes incorporando a co-criação a nível do desenho, do desenho de arquitetura. Também 
fizeram acompanhamento de processos participativos dirigidos por outras entidades, desenhando as 
atividades que podem ajudar pessoas que a princípio não sabem muito de arquitetura e de urbanismo a 
conseguirem trazer o seu conhecimento para discussão. Gera-se debate para se recolher as ideias e se chegar 
a consensos. É um trabalho de processo de tradução. Outro ponto que trabalham e consideram relevante é o 
da pedagogia de formações, pois acreditam ser muito importante transmitir estas ideias. Nesse âmbito, tem 
feito cursos, workshops, palestras, conferências e também publicações. São diversas práticas e serviços que 
providenciam, todos partilhando um mesmo objetivo. 

manifesto da arquitetura e do urbanismo feminista. 

O coletivo Equal Saree apresenta no seu site o seu manifesto para a arquitetura e o urbanismo 
feminista. Sustenta-se por três pilares: 1) cidades diversas; 2) cidades cuidadoras; e 3) cidades sustentáveis. É 
uma proposta para se pensar em cidades inclusivas que considerem a vida das pessoas e que consigam 
responder às necessidades da vida quotidiana. 

a perspectiva de género. 

A aplicação da perspetiva  de género à análise e à produção do espaço são feitas considerando três 
pontos chave: 1) a divisão sexual do trabalho entre as esferas produtivas e reprodutivas; 2) as violências 
patriarcais, que as mulheres sofrem nos seus corpos e que limitam o seu direito à cidade e à liberdade; e 3) a 
interseccionalidade, ferramenta de análise sobre a intersecção de opressões de diferentes eixos de 
desigualdade que produzem experiências específicas. 

No seu processo de análise das vivências femininas as Equal Saree renunciam à noção de dicotomia 
público-privado, identificando quatro esferas de espaço-tempo que caracterizam a vida das mulheres: a 
esfera produtiva, a reprodutiva, a pessoal e a comunitária. Todas se intersectam e sobrepõem, rompendo com 
a noção de separação trabalho reprodutivo-privado e produtivo-público. 
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Fig. 46 | Manifesto do coletivo Equal Saree. Disponível em: <http://equalsaree.org/es/manifiesto/>

http://equalsaree.org/es/manifiesto/
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Fig. 47 | Marchas exploratórias. Marcha de Roquetes, outubro-novembro 2019, Barcelona. 
Disponível em: <http://equalsaree.org/es/blog/2018/07/25/marchas-exploratorias/> 

http://equalsaree.org/es/blog/2018/07/25/marchas-exploratorias/


Identificam que as metodologias chave de análise são as ligadas à experiência, baseadas na observação 
e experiência direta. Consideram as moradoras e vizinhas as máximas especialistas dos seus territórios 
enquanto que as técnicas (de arquitetura e outras especialidades) surgem como facilitadoras de ferramentas 
(de projeto e de desenho). 

parâmetros de análise-resposta para cidades feministas. 

As arquitetas da Equal Saree atuam sobre cinco parâmetros principais em processos de análise e 
resposta do território: autonomia, rede quotidiana, relação, representatividade e sustentabilidade. O primeiro, 
a autonomia, é facilitado pela percepção de segurança e pela acessibilidade, que possibilitem o habitar dos 
espaços em liberdade. Ou seja, seguros com movimento de pessoas, vigilância informal, bem sinalizados, 
com boa visibilidade e limpos e mantidos. E espaços acessíveis, com passeios e degraus largos, sem barreiras 
arquitetónicas e com pontos de descanso. 

A rede quotidiana refere-se a uma rede de equipamentos, serviços e espaços diversos que sirvam as 
necessidades da vida quotidiana das pessoas e a uma distância temporal de quinze minutos de casa a pé. Isto 
também se refere a serviços de apoio e cuidados, a espaços verdes. De preferência em plantas baixas, em 
horários que sirvam as comunidades e com diversidade de usos. 
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Fig. 48 | Diagrama sobre as qualidades feministas do espaço urbano. Desenvolvido por Equal Saree a partir do trabalho de Anne 
Michaud, Anna Bofill, Zaida Muxí Martínez, Coletivo Punt6, Equal Saree e Ana Paricio. Imagem retirada de La Generadora: 
Curso online Estrategias y herramientas para unas espacialidades feministas [PowerPoint slides]. <http://equalsaree.org/blog/

2020/05/26/lageneradora/>

http://equalsaree.org/blog/2020/05/26/lageneradora/
http://equalsaree.org/blog/2020/05/26/lageneradora/
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Fig. 49 | Marchas exploratórias. Marcha de Roquetes, outubro-novembro 2019, Barcelona. 
Disponível em: <http://equalsaree.org/es/blog/2018/07/25/marchas-exploratorias/> 

http://equalsaree.org/es/blog/2018/07/25/marchas-exploratorias/


Relação refere-se a espaços que facilitem encontro e permanência de pessoas nos espaços e também 
diversidade de pessoas que o utilizem, e ao longo tanto do dia como da noite. Espaços de relação devem ser 
confortáveis, com mobiliário cómodo, sombras e outros elementos de proteção climática, devem garantir 
acesso a água potável e a casas de banho públicas. Devem ser também espaços vitais, que permitam conexão 
entre pessoas diversas e não espaços vazios e passivos. 

O parâmetro da representatividade refere-se à identidade no espaço, com participação de mulheres e 
representação igualitária nos mesmos. Este ponto propõe uma visibilidade tanto real como simbólica das 
mulheres (e identidades dissidentes), representação essa que não seja sexista e uma participação igualitária 
nas decisões. Ou seja, representatividade no património material e imaterial e nas nomenclaturas, 
participação nos órgãos e mecanismos de participação e representação igualitária na sinalética e também não 
sexista, quer em textos quer em imagens.


O último ponto, o da sustentabilidade, valoriza um consumo responsável dos recursos, prioriza 
sistemas de mobilidade sustentáveis e contacto com a envolvente natural próxima (o verde e o azul urbano). 
Materiais devem respeitar um solo drenante e não pavimentado, sombras e elementos que mitiguem 
alterações atmosféricas, materiais biosféricos, reciclados e recicláveis, materiais naturais de proximidade. 
Privilegia-se uma mobilidade sustentável, onde haja infraestrutura para ciclistas, vias pedonais seguras e 
paragens de transporte próximas. 

Segundo a arquiteta Dafne Saldaña Blasco, estes parâmetros principais foram sintetizados pelas Equal 
Saree sobre os parâmetros que tem vindo a ser gerados de maneira coletiva num processo de décadas, por  
obra várias arquitetas e coletivos diferentes. 

construindo territórios feministas. 

Um processo participativo organiza-se por três fases diferentes: organização, debate e seguimento. Na 
fase de organização definem-se objetivos e âmbitos — como combater as desigualdades — faz-se um 
mapeamento de todos os agentes envolvidos (coletivos, entidades, pessoas), define-se a metodologia que 
tenha em conta pessoas diversas e divulga-se o processo participativo por canais que permitam chegar-se a 
todas as pessoas.  No momento de debate é quando se faz um diagnóstico do território e se identificam as 
necessidades em falta, é quando se definem estratégias e as consolidam em propostas de co-desenho através 
de processos de desenho co-participativos. A fase de seguimento já não envolve as comunidades e pessoas 
que participaram até esse momento. É quando técnicos traduzem todo o trabalho desenvolvido anteriormente 
em projetos técnicos de arquitetura e urbanismo. Considera-se propostas que possam ser mantidas pelos 
moradores e pessoas ao longo do tempo. Num último momento, quando o projeto já estiver terminado e 
construído, faz-se uma avaliação do mesmo. O que funcionou? O que não funcionou e como pode ser 
corrigido? E mais importante: perceber se este projeto que envolveu estes processos de facto melhorou a vida 
das pessoas. 
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Fig. 50 | Plaza Baró antes da intervenção. Fotografia cedida pela Equal Saree.

Fig. 51 | Plaza Baró antes da intervenção. Fotografia cedida pela Equal Saree.



Plaza Baró. 

Fem dissabte a la Plaça d’en Baró! 

Una plaza feminista diseñada con la infancia 
Fecha y lugar: Novembre 2016 – Juliol 2019, Santa Coloma de Gramenet. 
Cliente: Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet.


“Pues, bueno. Por ejemplo, esta plaza la repensamos porque ya era por sí un espacio que 
generaba mucha inseguridad y que no se utilizaba por el vecindario. Entonces la idea fue 
repensar el espacio para crearlo un nuevo centro de convivencia y mejorar. Bueno, como 
quitar el estigma, digamos, deste lugar. Entonces, justamente este proceso, mucha de la parte 
lo trabajámos con niños y niñas, y fueron vários puntos clave que por eso, que si no 
tivueramos venido una vision feminista no se huvieran salido o no a la luz. El primero de 
ellos fue, como la plaza se va a distribuir para crear diferentes zonas de juego, que ninguna 
fuera más importante que la otra, que cada una propiciará unas modalidades de juego 
distintas, por ejemplo, pues, una zona con pavimento duro para poder correr, poder ir en 
bicicleta o poder jugar a la pelota, pero sin que hubiera una pista específica. Y luego otra 
zona con arena y con estructuras para otro tipo de juego pues más simbólico o más de 
diversidades de coordinación. Y luego, otra parte logo también utilizando otros elementos 
como más polifuncionales como plataformas, con una especie de plataformas de madera en 
las cuales, bueno, son unos bancos para sentarse pero también acaba siendo un elemento de 
juego, no? Fué un poco como para poner, no priorizar ninguna actividad sobre la otra, y para 
qué, ya pensando en el caso que hubiera juego con pelota, o atividades muy expansivas, 
como estaría el mobiliário dispuesto no sería posible que esa actividad acabará ocupando 
todo el espacio y que siempre otras atividades  serían posibles también, simultâneamiente. Y 
luego, otra cuestión muy importante fue también el tema de pensar que los niños y niñas, 
pues, van a jugar acompañados con las personas que los cuidan. Los abuelos, abuelas, 
madres, padres, hermanos y hermanas de otras edades, y entonces pensar realmente como 
espacios donde poder sentarse pero poder sentarse de diferentes maneras. Pues, sentarse de 
dos personas, sentarse un grupo grande, poder estar en un círculo hablando, poder estar en 
un espacio tal vez más retirado y tranquilo, que todos esos espacios estuvieran sombra, por 
ejemplo. Los árboles también los escogimos conjuntamente con el vecindario, y justamente, 
todos los árboles que salieron eran árboles que tuvieran flores, y que tuvieran color, no? Que 
también nos sorprendió. Tanto niños, niñas, como personas adultas querían que hubiera 
flores en la plaza. Y bueno, son todas estas ideas, no? De lo cuidado o de la inclusión. E 
también tener un montón de colores en esa plaza. Y porque fue lo que… Bueno, tenía que 
ser como un espacio lúdico, no? Y divertido. Y luego qué más? Toda la parte de 
sustentabilidad también ambiental, dentro de las posibilidades también tratamos de tener, 
no? Como esta parte más del ecofeminismo o de, bueno, del cuidado. También que… Pero 
más en relación con el planeta, con el entorno. Entonces tratamos de… aunque mucha parte 
tenía pavimentos duros pero es un pavimento duro pero que es permeable al terreno por el  
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Fig. 52 | Análise participativa da praça com os vizinhos e vizinhas. Fotografia cedida pela Equal Saree.



tipo de material. Entonces para que la agua de lluvia pueda filtrar hasta en nivel freático 
utilizando, siempre que for posible, materiales reciclables, materiales orgánicos, no? Como 
madera por ejemplo. Pues tener un poco de cuidado con estas cosas. Pues de todas las 
árboles que ya había en la plaza, como que lo diseñó lo respetara para que pudieran 
mantenerse y no tuvieran que cortarlos, no? Estas cosas que al final son como el sentido 
común pero no todo el mundo… bueno, en el fondo hay cómo estas ideas del feminismo, 
no? Que es un sentido común en realidad.” (Blasco, 2020) 

Situa-se na cidade de Santa Coloma de Gramenet. É uma cidade densa, auto-produzida e diversa e que 
não pode crescer mais em termos de expansão no território. O projeto teve como objetivo ser integrado numa 
rede de espaços públicos de modo a ampliar os trajetos pedonais das ruas e consolidar uma rede de praças 
com usos diferentes e complementares. 

Procedeu-se a uma análise a nível da cidade e uma a nível da praça e seguiu-se para os processos 
participativos. Nestes processos participativos as câmaras municipais participam com três entidades 
diferentes: do urbanismo, da igualdade e também da educação — co-participação para espaços co-
educativos. 

Os processos participativos tiveram foco nas crianças e em estabelecer relações entre os vizinhos e 
vizinhas desse bairro. Definiu-se o que se queria na praça, o que se tinha de tirar e o que se queria manter. 
Para a praça Baró foi feita uma chamada aberta à participação. Contudo, não houve uma preocupação 
consciente em trazer diversidade de pessoas. As culturas dominantes acabaram pronunciando-se mais.  

Em termos de processo/fases, o processo dividiu-se em 4 fases. Houve duas sessões ao sábado de 
manhã com os vizinhos e vizinhas para fazerem uma análise coletiva da praça. Depois, na escola em frente 
ao espaço, realizaram-se três sessões de co-criação seguidas e um momento de apresentação. Posteriormente 
proporcionou-se uma sessão de retorno, de exposição da proposta de projeto que incorporava os contributos.  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Fig. 53 | Diagrama intervenção no conjunto de praças. Imagem cedida pela Equal Saree.
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Fig. 54 | Processo de desenho com a escola em frente à praça. Fotografia cedida pela Equal Saree.
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Fig. 55-58 | Colagens de proposta e reflexão produzidas pelos alunos e alunas. Imagens cedidas pela Equal Saree.
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Fig. 59 | Apresentação por parte dos grupos de trabalho ao resto da comunidade escolar. 
Fotografia cedida pela Equal Saree.



Na segunda fase procedeu-se a processos e métodos de desenho, em grande parte sobre bancos e 
árvores. Os participantes desta fase foram da escola vizinha ao pátio, que se criaram pequenos grupos de 
trabalho de crianças. Os grupos preparam apresentações sobre as suas propostas às quais pessoas da câmara 
vieram assistir. Da Equal Saree consideraram muito importante (simbolicamente) este reconhecimento.


Para a intervenção na praça de Baró foram estabelecidos sete critérios principais: 
• espaços lúdicos diferenciados; 
• localização dos usos de acordo com o tipo de rua contígua; 
• aumentar a permeabilidade e a conectividade; 
• manter e aumentar as árvores e plantas; 
• integrar e embelezar a empena; 
• fonte acessível e espaços de descanso; 
• espaço com identidade no bairro. 

Como se materializa uma espacialidade feminista. 

A proposta final de projeto foi concebida de modo a responder aos parâmetros de análise e resposta ao 
território da cidade, apresentados anteriormente. 

Sob o âmbito da autonomia, segurança e acessibilidade abriu-se a praça às ruas derrubando-se alguns 
muros, aumentou-se passeios de modo a terem uma dimensão confortável, pavimentou-se com materiais 
moles e perecíveis (areia compacta). 

Sobre a relação, conforto e vitalidade geraram-se vários tipos de mobiliário (de brincar, circular, com 

encosto, “típicos” para pessoas idosas), trabalhou-se o sombreamento através das árvores, com bancos 

intercalados que permitissem a todas as horas do dia haver bancos tanto ao sol como à sombra. Implantaram-
se bebedouros, cedendo acesso livre a água potável. 

Quanto a representatividade, identidade e participação, recorreu-se ao uso forte de cor, e convidou-se 
uma artista para projetar um mural colorido retratando crianças e adultos diversos e colocaram-se na praça 
placas comemorativas do processo participativo com os nomes das pessoas envolvidas. Para além disso, 
concebeu-se a praça com forma policêntrica e não-hierárquica com espaços multifuncionais e propícios a 
jogos diversos e não estereotipados. 

Sobre sustentabilidade, recursos e ciclo de vida, optou-se por pavimentos permeáveis, recorreu-se a 

materiais biosféricos que se encontram na terra (areia, madeira, metal e cortiça), reduziu-se o efeito “ilha de 

calor” com a arborização e preservaram-se as árvores existentes.


construção. 

Na fase de construção não houve participação das pessoas, mas as crianças puderam participar na fase 
de pintura de alguns pontos.
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Fig. 60 | Processo de construção da Plaza Baró. Fotografia cedida pela Equal Saree.
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Fig. 61 | Processo de construção da Plaza Baró. Fotografia cedida pela Equal Saree.
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Fig. 62 | Plaza Baró, 2019. Fotografia cedida pela Equal Saree.
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Fig. 63 | Plaza Baró, 2019. Fotografia cedida pela Equal Saree.
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Fig. 64 | Plaza Baró, 2019. Fotografia cedida pela Equal Saree.
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Fig. 65 | Plaza Baró, 2019. Fotografia cedida pela Equal Saree.
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Fig. 66 | Plaza Baró, 2019. Fotografia cedida pela Equal Saree.

Fig. 67 | Plaza Baró, 2019. Fotografia cedida pela Equal Saree.



avaliação, um ano depois. 

Em agosto deste ano (2020), passado um ano desde a data de inauguração da praça, as Equal Saree 
voltaram local da obra para fazer uma avaliação do projeto. Devido ao COVID a avaliação foi feita apenas 
pelo coletivo, contudo num futuro em que seja possível, será feita uma nova análise/avaliação juntamente 
com as pessoas que participaram nos processos e com representantes da câmara minucipal. Nessa altura 
poderá ser feita uma recolha de testemunhos e entrevistas tanto dos participantes como de novos usuários da 
praça. 

Esta avaliação também foi feita considerando os tais parâmetros enumerados inicialmente.

Considerou-se que sobre segurança, o projeto cumpriu todos os requisitos. A praça está bem 

iluminada permitindo uma envolvente visível, é um ambiente vigiado frequentado por pessoas habituais, 
proporciona vigilância informal com espaços de socialização e por fim, é um espaço aberto e visível desde os 
edifícios e das ruas da proximidade. 

Em termos de acessibilidade a praça também pareceu resultar, com passeios de atravessamento largos 
e com percursos sem obstáculos para circular entre os diferentes espaços. Pessoas com crianças tinham lugar 
para sentar de onde pudessem vigiá-las. Idosos ocupavam confortavelmente os bancos com encosto. 
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Fig. 68 | Levantamento da sensação de segurança da Plaza Baró. 
Imagem cedida pela Equal Saree.

Fig. 69 | Levantamento da acessibilidade da Plaza Baró. Imagem 
cedida pela Equal Saree.
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Fig. 70 | Plaza Baró, 2019. Fotografia cedida pela Equal 
Saree.



A proposta de tempos de jogo foi conseguida. Ao visitarem a praça, as arquitetas testemunharam 
diferentes atividades a acontecer em simultâneo. Para além de crianças a brincar, observaram um grupo de 
adolescentes no local mais elevado da praça. Um aspeto observado e a ser trabalhado em projetos futuros foi 
o de pessoas de diferentes grupos e classes não se misturarem. 

No que toca a sustentabilidade, o espaço comprovou-se bastante permeável. Observaram que em 
todas as horas do dia (de manhã e de tarde) havia bancos à sombra. 
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Fig. 72 | Levantamento da sustentabilidade da Plaza Baró. Imagem 
cedida pela Equal Saree.

Fig. 71 | Levantamento dos espaços de jogo da Plaza Baró. Imagem 
cedida pela Equal Saree.
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Fig. 73 | Plaza Baró, 2019. Fotografia cedida pela Equal Saree.



CONCLUSÃO | PERSPETIVAS  FUTURAS  

Com este trabalho pretendia-se comprovar que, de facto, muito está a ser feito, e desde há muitas 
décadas, sobre dar visibilidade às vivências das mulheres no espaço público. O discurso de apelo a uma 
mudança nos valores das nossas sociedades também não é recente. O trabalho tem vindo a ser construído por 
muitas e diversas mulheres arquitetas e urbanistas (não necessariamente arquitetas) que compõem também 
uma grande genealogia desta vertente que é o Urbanismo Feminista. Refletiu-se também sobre a relevância 
dos contributos das mulheres arquitetas, que fruto da sua socialização e execução dos papéis de género 
feminino também foram e são mais sensíveis a estas questões. Comprovou-se que os contributos das 
mulheres, enquanto sujeitos políticos que vivem as cidades, são realmente relevantes, pela sua diferença e 
subjetividade, muito mais diversa do que a do sujeito “neutro” e abstrato sobre o qual estudamos e 
aprendemos a projetar nas faculdades de arquitetura. Descobriram-se maneiras de fazer análise e recolha 
dessas vivências, quer por recolhas de testemunhos, de recolha de denúncias, de mapeamento de espaços e 
situações vividas na cidade, através de formulários e aplicações telemóvel e também na primeira pessoa 
através de marchas exploratórias, entre outros métodos. Exploraram-se diferentes maneiras de incluir as 
vivências e experiências das mulheres e a chamada perspetiva de género (ou de sexo), feita através de 
processos participativos feministas ou de uma sensibilidade maior para estas questões. Na análise do 
exemplo do caso de estudo da Plaza Baró pode-se comprovar o resultado bem sucedido no objetivo de criar 
espaços para a vida, com processos participativos em todas as fases de projeto, reflexão e análise. 

perspetivas  futuras. 

As arquitetas e urbanistas feministas, estudadas e entrevistadas no contexto desta dissertação, urgem 
uma mudança dos moldes de pensar e refletir a cidade, que dependem também de uma transformação dos 
modos de exercer a profissão (ou readaptação) e que terá de passar também por uma mudança no ensino. 
Nesse sentido, considerou-se pertinente elaborar neste último capítulo algumas reflexões sobre o que podem 
ou devem ser perspetivas futuras para o urbanismo e para as cidades, para a profissão de arquiteta/urbanista e 
para o ensino da arquitetura e urbanismo. 

“O viés sexista da cidade e da sociedade está muito presente. É uma luta quotidiana, como 

sabes tu, tão bem quanto eu. E está nas várias esferas, na simbólica e na efectiva dos nossos 
quotidianos. E é social e urbana. Não é? Também, e arquitectónica. Essas camadas todas que 
já falámos.” (Pedrosa, 2020)
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para as formas de projetar espaços urbanos. 

A introdução da perspetiva de género e feminista nas práticas arquitetónicas será conseguida através 
de uma mudança nos moldes de projetar. De reconhecer o valor no “conhecimento situado” e nas 
experiências vividas da primeira pessoa, que se obtém através de processos participativos das comunidades e 
com perspetiva  feminista. 

“(...)la solución para las ciudades estará en nuestra participación, en incorporar la 

sostenibilidad y no como, evidentemente como objetivo ineludible, y incorporar la 
perspectiva  de género.” (Martínez, 2020) 

Também se salienta a necessidade de interpretar o urbanismo como um conceito multidisciplinar que 
se deve abrir ou separar da profissão do arquiteto e ser abrangido por várias outras especialidades, de modo a 
conseguir ampliar-se o alcance de repostas às necessidades urbanas das cidades. 

“El modelo de enseñanza del urbanismo en el contexto del Estado español y en 
Latinoamérica es estanco y cerrado, a diferencia del modelo anglosajón que, aunque no 
incluye una perspectiva de género de manera transversal, sí que es un campo interdisciplinar, 
en que personas que provienen de diferentes áreas —como la sociología, la geografía, la 
ingeniería, la comunicación, etc.— pueden conseguir graduarse como urbanistas. Por lo 
tanto, nuestra aportación desde el urbanismo feminista pretende, también, desestabilizar el 
modelo de enseñanza del urbanismo en nuestro territorio, porque ha quedado obsoleto y vive 
de espaldas a una realidad social y culturalmente compleja a la que hay que responder de 
manera multidisciplinar.“ (Punt6, 2019, p.55)


para o urbanismo feminista. 

Como proposta para perspetivas  futuras para o urbanismo feminsita, foi escrito o “Nuestro Manifesto 
Propositivo Para Un Urbanismo Feminista”, último capítulo do Urbanismo Feminista do Punt6. Nele 
referem a dimensão do movimento feminista, que nos últimos anos tem vivido um auge quer a nível 
quantitativo como qualitativo, que se materializa fisicamente nas gigantescas manifestações do 8 de março. 
Manifestam a necessidade de seguir incorporando novos desafios dando continuidade ao urbanismo 
feminista enquanto teoria, enquanto prática e enquanto movimento. O seu manifesto é pautado por dez  
pontos que revindicam um urbanismo feminista anticapitalista, antirracista, que incorpore uma perspetiva 
ecologista e ecofeminista, comunitária e uma economia ecofeminista. Urge que se trabalhe a saúde desde 
uma perspetiva holística e a segurança a partir duma perspetiva empoderadora. Pauta por transformações 
substanciais e radicais e não remendos num sistema capitalista e com dinâmicas patriarcais. O último ponto 
do manifesto apela ao reconhecimento das genealogias feministas e a dimensão coletiva e evolutiva da 
criação de conhecimento. 
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sobre o trabalho em coletivo. 

Um ponto chave (e repetido por muitas das arquitetas estudadas) para futuro da profissão é o abandono 
total do culto do indivíduo e a noção de arquiteto-génio, conhecedor máximo da cidade e de urbanismo. Em 
arquitetura  e urbanismo nunca nada é feito de maneira individual. Um projeto é sempre fruto da colaboração 
entre várias entidades e especialidades, um trabalho multi e interdisciplinar, sendo que quantas mais pessoas 
envolver mais completa e rica será a resposta. Para além de trabalho coletivo, arquitetas feministas salientam 
a relevância do trabalho em rede, colaborativo e de entreajuda. 

“É fundamental resistir à representação da história como obra de indivíduos heróicos. Para 
que as pessoas reconheçam a sua capacidade de agir como parte duma crescente comunidade 
de resistentes.” Ou seja, ela aqui liga às questões das lutas. Mas faz todo o sentido também 
às questões da autoimagem e da identidade coletiva que somos, não é? Neste caso, da 
arquitetura  e das arquitetas, mas pronto.” (Pedrosa, 2020)


para o ensino projeto. 

Falando sobre a importância do trabalho coletivo, considera-se relevante falar do ensino da arquitetura  
nas faculdades, que ajuda a cultivar uma falsa noção da arquitetura  como trabalho individual e altamente 
competitivo que perpetua essas noções dos indivíduos heróicos e geniais. 

“Y otra cosa que es importante también para todas, para todos, no solo para las mujeres, 
también los hombres, es que son trabajos colectivos. Y la importancia de la red y del 
colectivo porque sino también es muy frustrante trabajar, no? Muy frustrante pensar en ser el 
genio creador que llegue a su… No hay nadie que llegue a ese papel de genio creador. 
Entonces creo que esa sea una de los problemas que tenemos como profesión y que por algo 
muchas veces los estudiantes y las estudiantes terminen la carrera como hartos, como… 
odiando todo lo que conlleva. Y creo que eso es, para mi, es muy terrible porque, porque la 
profesión es muy bonita y tiene muchas, muchas vertientes, muchas maneras de ejercerla. Y 
también como arquitecto o arquiteta que proyectas no necesariamente tiene que ser un 
exercício. Puedes trabajar en participación, trabajar con la gente, trabajar en la guardia. 
Entonces se ampliamos nuestra mirada también nuestra utilidad se amplía, no?” (Martínez, 
2020). 
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Fig. 74 | Women in Architecture Passport, 1979. Disponível em: 
<https://source.wustl.edu/2014/10/women-in-architecture-nov-79/>



para a escrita da história da arquitetura, do urbanismo, das cidades. 

“A história que é outra falácia, na arquitetura  como noutras áreas, da meritocracia. “Se as 
mulheres não estão na história da arquitetura  é porque não há mulheres suficientemente 
relevantes para.” Isto é uma falácia! Isto é horrível! Porque isto é dizer que o modelo de ser-
se reconhecido pela história é uno.” (Pedrosa, 2020) 

Considera-se pertinente reconhecer os contributos das diferentes mulheres que compuseram a real 
história da profissão de arquitetura, e acabar com noções que constrangeram a sua inclusão nos livros de 
história da arquitetura  e das cidades. Como se pode consultar no Mujeres, Casas y Ciudades, de Zaida Muxí 
Martínez, o histórico de mulheres na arquitetura e no urbanismo tem pelos menos duzentos anos. A 
relevância de procurar mulheres arquitetas também se prendeu à conclusão/análise de que elas tiveram uma 
maneira diferente de trabalhar e conseguiram acrescentar contributos diferentes dos contributos dos homens. 

“Então e mulheres arquitetas portuguesas? Não podemos trabalhar?” E a resposta desta 
pessoa docente, que eu nem vou dizer se é homem ou se é mulher porque é irrelevante, foi 
“Eh. Não existem muitas, não fizeram trabalho muito importante e não estão muito 
estudados.” Não é? Portanto, as três esferas da opressão. Eu achei delicioso porque ela 
sintetizou, esta pessoa sintetizou num ápice as esferas de opressão sobre o nosso direito à 
existência na profissão.” (Pedrosa, 2020) 

para a aceitação e valorização das mulheres na profissão de arquitetura  e urbanismo. 

Estes comentários e argumentos são invalidados pela historiografias feministas da profissão de 
arquiteta, e cada vez mais vemos mulheres sendo valorizadas na profissão, tendo em 2020, pela primeira vez 
desde que o prémio existiu, uma colaboração de duas arquitetas vencedoras do prémio Pritzker. Contudo, 
num ponto de vista feminista, a valorização de práticas mediante premiações como o prémio Pritzker e o 
“starsystem” precisam de ser abandonadas para que a profissão possa evoluir rumo a uma função social e 
para a sociedade. Ainda assim, discursos sexistas e machistas continuam presentes no ambiente da profissão 
e no ambiente académico das escolas da arquitetura, o que contribuirá para a perpetuação destes discursos 
nas novas gerações de arquitetos e arquitetas. 

“Esta revisión de nuestra genealogía muestra que estamos ante una cuestión que acumula 
más de cuarenta años de pensamiento y práctica tanto en la academia como en colectivos de 
urbanistas. Aunque en la atualidad vemos cómo en las facultades de arquitetura  calan cada 
vez más los temas sociales, son pocas las escuelas de urbanismo que impartan una asignatura 
específica sobre perspetiva  de género y, evidentemente, no hay ninguna que la incluya de 
manera transversal en sus grados y posgrados. En la academia —que reproduce un sistema 
claramente patriarcal y jerárquico al que no le interesa perder sus privilegios—, existen 
resistencias respecto a la democratización de una disciplina que ha sido históricamente 
elitista.” (Punt6, 2019, p.54) 
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Fig. 75 | Instalação #AcordaFAUP. Pedro Elias, 2020. Fotografia cedida pelo autor.



sobre a mobilização feminista nas faculdades. 

Tem vindo a surgir cada vez mais coletivos feministas nas escolas e faculdades de arquitetura. As suas 
pautas são sobre representatividade no curso, nas unidades curriculares de projeto, o apagamento das 
mulheres nas histórias da arquitetura  e do urbanismo, a não abordagem de temas relacionados com mulheres 
no espaço público e o urbanismo feminista, a discriminação que alunas sofrem por motivos sexistas e 
também a violência sexual experienciada pelas estudantes mulheres no espaço público/comum das 
faculdades. Fundamentalmente, surgem em resposta ao ambiente machista vivido pelas alunas no contexto 
de aula e nos conteúdos também. 

Em março de 2020, o núcleo feminista da FAUP montou uma instalação no espaço da faculdade, 
composta de cartazes com frases machistas e violentas ditas por professores e colegas, expondo um discurso 
ainda muito presente nas aulas sobre como as mulheres são vistas na arquitetura e no ensino. Vários dos 
testemunhos eram comentários sobre como a arquitetura não é para mulheres e pelo menos dois foram 
relatos de alunas que saíram da faculdade por causa de situações sexistas e de assédio por parte de 
professores. 

“As rupturas e as mudanças são estas nossas ações radicais subversivas mas que nós 
queremos contaminantes. Que é fundamental que sejam contaminantes. E que é fundamental 
que sejam questionadas nos nossos quotidianos, nas esferas totais dos nossos 
quotidianos.” (Pedrosa, 2020) 

Tem vindo a aumentar o número de dissertações de mestrado sobre mulheres, arquitetas, perspectivas 
feministas e historiografia feminista. No âmbito da presente dissertação consultaram-se algumas dessas 
dissertações, mais recentes. Têm-se percebido também colegas que têm tentado também a abordar questões 
sobre género/feminismo para outras unidades curriculares do curso, principalmente em optativas de 4º e 5º 
ano, onde há menos rigidez nos programas. 

bibliografias feministas. 

Alguns dos livros consultados no âmbito do desenvolvimento desta dissertação eram primeiras e 
segundas edições dos mesmos, com referências e carimbos de bibliotecas de faculdades e universidades 
inglesas e americanas. A pessoa que me deu acesso a estas obras explicou que passado determinado tempo 
dos livros estarem em desuso nas bibliotecas, são postos à venda de modo a abrir espaço para outros livros e 
exemplares que sejam de facto usados pela comunidade académica. O facto de os livros sobre mulheres no 
espaço público existirem nos arquivos e bibliotecas não significa que estejam a ser lidos e usados. Para que 
os temas neles abordados (historiografia de mulheres arquitetas, perspetiva de género na arquitetura e 
urbanismo, coletivos feministas de arquitetura) sejam de facto alvo de discussão e desenvolvimento por parte 
de estudantes e professores, têm de ser incluídos nos currículos e nas bibliografias dos programas nas 
unidades curriculares dos cursos de arquitetura. E cabe-nos a nós estudantes reivindicar essas discussões e 
inclusões. 
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faculdades feministas, anti-classistas e anti-capitalistas. 

“No caso das escolas, eu acho muito assustador porque aí tínhamos a obrigação de, mais do 
que as câmaras municipais e mais do que as juntas de freguesia, da sermos espaços de 
produção radical de conhecimento — e radical no melhor dos sentidos. De ir— radical no 
sentido de ir à raiz.” (Pedrosa, 2020) 

Tanto Patríca Santos Pedrosa como Zaida Muxí Martínez falaram sobre como faculdades não devem 
nem podem ser agentes de perpetuação de práticas classistas e capitalistas e de discriminações machistas e 
racistas, de assédio. 

considerações finais. 

O exercício de investigação e escrita da presente dissertação em muito mudou a minha visão sobre a 
profissão de arquiteta, abrindo portas para novas maneiras de encarar a profissão. Foi muito empolgante ter 
tido a oportunidade entrevistar estas mulheres arquitetas e ter tido acesso privilegiado a um projeto tão 
inovador e pertinente como o da Plaza Baró. A investigação e escrita desta dissertação foi muito 
emocionante. Muito aprendi sobre arquitetura, sobre urbanismo, sobre a cidade e sobre mim. Sobre as 
minhas experiências enquanto mulher na cidade, tornando-me mais consciente também das vivências das 
mulheres na minha vida. Como já foi explicado tanto pela Zaida Muxí Martínez como pelas Punt6, também 
enquanto estudante me encontrava exausta da faculdade e dos exercícios de projeto, então descobrir novos 
caminhos e abordagens para seguir enquanto futura recém-formada, que nunca pensei pudessem existir, me 
deixou motivada e entusiasmada para a fase seguinte. 

Por ter participado no desenvolvimento do projeto de exposição de recolha de testemunhos machistas 
e sexistas, de ser confrontada com toda essa violência que eu própria já testemunhei em algumas aulas que 
frequentei, senti um choque muito grande quando me deparei com este universo — quase paralelo ao nosso 
— que existe à base da cumplicidade, horizontalidade e do trabalho em rede. Entre as arquitectas e urbanistas 
feministas não há mestres donas de um saber superior, não há humilhação nem classismo. Há uma rede  
extensa, internacional e global de mulheres arquitetas e ativistas que nas suas práticas e investigações 
trabalham ativamente para um mundo melhor e menos injusto, baseado na cumplicidade, no apoio, na 
entreajuda. 

Espero ter conseguido sintetizar corretamente os testemunhos e conteúdos analisados e ter conseguido 
de facto contribuir para o discurso alargado que é o do feminismo e do lugar das mulheres na arquitetura e 
urbanismo, em todos os sentidos. 
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APÊNDICE 01 |  ENTREVISTA A PATRÍCIA SANTOS PEDROSA

Tempo de gravação: 01:33:01
Realizada em 29 de Julho de 2020 

Link para gravação: 
https://drive.google.com/file/d/1_ohTbyV6Kqp-A5ale8kfeVxJMTW_EJ-S/view?usp=sharing

Patrícia Santos Pedrosa: PSP
Natália Fernandes Fávero: NFF
Mário Mesquita: MM

NFF:
Bem, eu estive a dividir um pouco por temas e não tão por questões, e a primeira é: sobre as vivências 
urbanas masculinas em comparação com as vivências urbanas femininas. Vive-se o espaço público da 
cidade da mesma maneira, sendo homem ou mulher? Ou seja, homens e as mulheres partilham das 
mesmas vivências na cidade? 

PSP: 
Óbvio que não. Óbvio que não mas há aqui várias nuances. Porque a vivência da cidade e o desenho da 
própria cidade reflete cosmo-visões. Ou seja, a cidade que nós projetamos e a cidade que nós habitamos, a 
cidade que se constrói e a cidade que nós reinventamos por ocupar vão sendo um somatório daquilo que as 
sociedades e as suas estruturas de poder são. Portanto, se temos sociedades que tem que ser olhadas nas suas 
desigualdades por questões de sexo, por questões culturais, raciais, por questões de classe, então também na 
cidade vamos encontrar plasmadas essas multitudes de hierarquias de privilégios, por um lado, e de 
opressões, por outro. Portanto, daqui um enquadramento muito simplificado das questões da cidade enquanto 
plasmação das questões sociais. Já se anda a dizer isto há muito tempo, normalmente com as perspetivas  de 
classe, cada vez mais com as perspetivas  das pessoas racializadas, e também cada vez mais com as 
perspetivas  das/do que é ser-se mulher, rapariga ou menina no contexto urbano. São experiências 
completamente diferentes do que é ser-se homem, rapaz ou menino. Não é? Também podíamos chamar as 
questões geracionais. Ser-se uma mulher idosa ou um homem idoso é diferente de ser-se um adolescente ou 
uma (adolescente). Também, outra das questões, e essa às vezes cruzamo-nos com elas nas aulas, felizmente, 
são as questões da diversidade funcional. Também as questões da diversidade funcional. Ou seja, o que eu 
estou a dizer é: o que tens aqui plasmado nas cidades sociedades são esta multitude de condições que nós 
somos. Porque é que é importante fazer análises críticas sobre este pseudo-neutro para o qual a cidade é, para 
o que a cidade é? Ponto um: a cidade não é neutra. Nunca foi. A cidade foi sempre o resultado das práticas. 
Às vezes de duas coisas opostas: das práticas de poder e depois das práticas de ausência de poder. A cidade 
auto-gerada. Enfim, e depois com nuances aqui pelo meio. Mas a cidade do poder, aquela que normalmente 
nós estudamos, a dita cidade “formal”, que é um nome estúpido porque toda a cidade tem forma. Mas a 
cidade “oficial” não pode pensar em pessoas que não sejam as próprias pessoas que as decidem. Porque os 
nossos modelos de mundo e as nossas visões do mundo, estão associadas àquilo que nós somos, às nossas 
experiências, à nossa percepção e aspiração. Portanto fica muito complicado imaginar que décadas, séculos 
de cidades desenhadas e pensadas por homens — a maior parte do poder continua na mão dos homens — 
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brancos, de classe média-alta, com formação ou não, mais avançada, depende também de que épocas é que 
estamos a falar, com acesso ao poder, e portanto ao dinheiro, e portanto ao poder e portanto ao dinheiro. 
Portanto, as cidade que estas pessoas desenham são cidades onde o modelo de ser humano é um modelo 
autocentrado, necessariamente, porque o resto dá muito trabalho. Perceber a diversidade das experiências 
existências humanas e urbanas dá muito trabalho. Ou seja, é muito difícil alguém conseguir ter estas 
percepções todas e fazer um… Quer dizer, por um lado, toda a gente sabe que esta coisa da autoria una é 
altamente traicionadora, de traição, das diversidades da existência humana, na prática da profissão e na visão 
sobre a profissão no geral. E portanto, voltando atrás à tua pergunta — isto ainda era só enquadramento 
— porque é que é importante/ou se homens e mulheres têm experiências urbanas distintas? Têm 
necessariamente. Aqui há outros estudos que são importantes. Quando pensamos nas experiências e nós — a 
maior parte das pessoas presentes são mulheres — e têm uma experiência muito particular cada uma de nós 
de cidade, e encontraremos muito mais pontos em comum intragrupo do que se calhar por exemplo com o 
Mário. Porque nós somos corpos de mulheres nas cidades que têm uma certa experiência de vida urbana e 
social. Ou seja, uma dessas questões é isso. Não é que eu e tu, Natália, tenhamos exatamente as mesmas 
experiências, até porque somos de gerações diferentes, vivemos em bairros diferentes — é assim, há estas 
camadas todas de que estávamos a falar — apesar de sermos as duas brancas, apesar de sermos as duas, 
enfim,  classe-média com acesso à universidade, somos elites no meio disto tudo apesar de tudo, mas 
teremos experiências que trocando entre nós são similares. Mais do que se calhar trocassemos com o Mário. 
O Mário pode ter medo de ser assaltado na rua, mas as condições materiais para nós são as do próprio corpo. 
Nós temos medo, eventualmente, que o nosso corpo seja assaltado — seja abusado. Ou seja, estamos  noutro 
nível, sempre da experiência, na experiência de cidade. Uma questão que para mim me parece fundamental, 
Natália, e eu não sei se já respondi a tudo que tu me perguntavas nesta pergunta, mas é a questão de não 
falarmos da mulher no espaço público no sentido singular. Eu acho que os plurais — os plurais são um 
statement; os plurais são uma conceptualização. Não é? As mulheres. Porque é como te dizia: eu, mulher 
branca que vive no centro de Lisboa tenho uma diferença abismal de experiência urbana duma outra mulher 
que até pode ser da minha idade, que seja migrante e que viva nos territórios periféricos duma grande cidade. 
A experiência desde o habitar, que casas é que nós temos, que condições de vida é que nós temos nas nossas 
casas? Depois, em que bairros é que vivemos? Que condições têm estes bairros para apoiar a vida 
individual? Há um conceito que tu já deves ter tropeçado que vale a pena tu ires olhar que é a cidade 
cuidadora, dos Punt6 e etc. Este conceito é muito importante, da escala da proximidade. Que também não é 
uma coisa nova. A Jane Jacobs já falava disto há meio século atrás, de outra maneira. Mas também tem que 
ser reinventado, re-questionado e re-colocado em prática com esta perspectiva crítica feminista, anti-racista, 
antifascista, não é? E anticlassista também. Não sei, ficou alguma coisa por responder, Natália?

NFF:
Não não, acho que já está tudo. E também já está um pouco a entrar na pergunta seguinte. Acho que vou só... 
Antes de continuarmos, só para explicar um pouco o geral das perguntas e também um pouco do que é que. 
Porque se calhar devia ter feito isto no início. Explicar um bocadinho o que é que é o meu projeto de tese, de 
dissertação. Não sei. Mas sim, acho que respondeste a tudo. Sinto que as perguntas também foram 
preparadas duma maneira um pouco generalizada então a resposta também será sempre um pouco 
generalizada. Mas pronto. Do que estavas a dizer de nunca falar de “a mulher”, “das mulheres”, é uma coisa 
que já tive em conta desde o início. O próprio nome da tese chama-se “a condição das mulheres no espaço 
público”, e não “ a mulher” ou enfim. E o meu objeto de estudo então da tese acaba por ser isso de as 
vivências femininas. E antes de eu ter... No início, quando me propus a explorar o tema, era mais relacionado 
com a questão da violência sexual e do assédio. Mas depois parti mais para a caracterização do medo e como 
é que… e a sensação de insegurança e como é que podemos trabalhar isso, por causa depois dos dados que 
fui encontrando do APAV e tudo mais, não é? Que nós— a grande violência sexual dentro de casa e não fora 
e o assédio que aconte—

PSP:
Natália, só uma nota. É que é assim. É que aí é preciso termos algum cuidado porque há muitas coisas que as 
mulheres vivem no contexto que não etiquetam como violências. Ou seja, a naturalização de certos 
comportamentos fazem com que eles não sejam percebidos por elas/nós mulheres como violência. Ou seja, 
cuidado com os números porque também num estudo de lisboa surgiu isso que afinal a cidade era super 
segura para — era percepcionada.. — depois também tem outro nível. É óbvio que estás a estudar isto. Uma 
coisa são os dados oficiais. Os números de queixas por violações por desconhecidos no espaço público. Dá 
um número. Por um lado os números são sempre só a ponta do iceberg no que diz respeito às violências 
sobre as mulheres — em geral, diria eu, à violência sobre as mulheres e às raparigas porque ainda há uma 
enorme vergonha ainda sobre esses acontecimentos. Não é? Aquilo que também já falámos noutras 
conversas. O facto de haver uma revitimização da vítima, uma culpabilização da vítima, faz com que ainda 
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seja um crime onde vítima se sente culpada — social ou na sua esfera emocional ou mental. Portanto é muito 
duro o salto para a queixa. E por outro lado — eu comecei a perceber isto a ir conversar com outras mulheres 
brasileiras, por exemplo — tem uma percepção de violência urbana bastante diferente. E depois chegam cá, a 
Portugal, e dizem “Eu estava à espera de me sentir mais segura aqui e não me sinto.” Afinal, isto é a Europa 
mas afinal… Olha aquela investigadora de Pos-Doc. Lembras-te, Natália? Na conferência na Fundação 
Marques da Silva. Dizia que tinha ficado completamente chocada com o sexismo que encontrou nas ruas do 
Porto. Não era aquilo que ela estava à espera de encontrar. Ou seja, a questão de levares a chave na mão 
antes de te aproximar da tua casa e ver se não estás... Isto são actos de ultrapassar o medo. O medo está lá. 
Também? Ou seja, são estes pequenos detalhes que torna complexo o tema. 

NFF:
Sim sim, eu concordo com tudo o que estás a dizer. Porque depois tipo eu sinto que—

PSP:
Não, eu só—

NFF:
Diz, desculpa!

PSP:
Não, são só pistas! Porque eu sei que tu estás, tu enfim, já tens muitos quilómetros de pensar sobre isto. São 
só pistas que eu me vou lembrando também para te ajudar. Está bem? 

NFF:
Sim, é que é aquela questão que muitos dados dizem que Portugal é dos países mais seguros do mundo só 
que não é essa a nossa percepção enquanto mulheres. E muito menos enquanto mulheres brasileiras, e muito 
menos enquanto, enfim. Quanto mais for particular a situação. Então ando a focar o estudo é mais na 
caracterização do medo e tentar explica-lo — não é justifica-lo mas explicar porque é que ele existe — e um 
pouco explorar o que é que está a ser feito para combater à volta da questão da cidade cuidadora, do 
urbanismo feminista, muito ligada à Zaida Muxí e ao coletivo Punt6 e o que elas têm feito. Enfim, os 
coletivos de Barcelona, que tentam trabalhar… O meu estudo vai muito na linha de tornar as cidades mais 
confortáveis, mais confortáveis para mulheres, para ter mais mulheres a circular, ir eliminando alguns 
momentos que causa algumas tensões ou que abrem espaço para que haja o assédio e a violência e, enfim. 

PSP:
Só mais duas dicas. Uma: acho que uma das estratégias fundamentais para essa cidade tem a ver com outro 
conceito do feminismo, que a arquitetura já trouxe com outros formatos, que é o conhecimento situado, no 
fundo a ação situada. E no fundo, as estratégias bottom-up. E no fundo o projeto enquanto— o que responde 
a isto não é uma resposta social ampla e uma resposta urbana ampla, são tu na tua rua e as mulheres da tua 
rua terão questões diferentes das mulheres dois/três quarteirões ao lado. Eu acho que isto é fundamental 
porque é uma cidade tricotada na escala de proximidade e não uma cidade do grande gesto, para o que nós 
arquitetos e arquitetas somos treinadas. Não é? Síntese com o grande gesto. E se calhar o grande gesto é uma 
síntese violenta da não-neutralidade que as vidas têm mas que a cidade quer ter. O grande gesto é a 
uniformização mas as vidas não são uniformes. E outra coisa — uma questão que a mim, Natália parece-me 
muito importante. Desculpa se sou um bocadinho maternalista. Eu tenho algumas dúvidas— e a questão dos 
estudos e a questão dos estudos focados na violência e de que o desenho resolve a violência. 

NFF:
Sim, claro que nunca vai resolver.

PSP:
A questão é: o problema com pensar que o desenho, enquanto coisa genérica também — uma coisa é se tu 
decidires que estás a trabalhar um pedaço de cidade mas se tu pensares na cidade toda, se calhar não há um 
manual de respostas que diminuam essa percepção da insegurança, não é? Como dizia a certa altura uma 
companheira brasileira numa conferência: Em certa paragem de autocarro — e eu costumo contar esta 
história porque eu acho importante — a iluminação é importante, não é? Toda a gente tem este quadro. E 
então, debaixo deste prisma, certa paragem de autocarro numa zona razoavelmente isolada, já não me lembro 
em que cidade era, decidiram aumentar violentamente a luz, da paragem de autocarro. E o que aconteceu é 
que transformou essa paragem de autocarro numa montra. Ou seja, foi do 8 ao 80. Portanto, os carros que 
passavam, como a paragem de autocarro era utilizada por mulheres, já que o transporte público / aquelas 
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questões também. Já deves ter visto o grande estudo que a Margarida Queiróz fez em Lisboa sobre a 
mobilidade. O transporte público é predominantemente o transporte das mulheres e em percurso 
“multicoisos”. Contra o transporte privado, principalmente dos homens, de classe média — óbvio que 
estamos a falar de classe média — entre dois pontos: trabalho-casa. E estas mulheres (na tal paragem de 
autocarro) passaram-se a sentir muito mais agredidas pelos carros que passavam porque eram apitadas, 
xingadas, perguntavam-lhes quanto é que cobravam. Ou seja, a paragem do autocarro, estavam quase mais 
seguras porque ninguém dava por elas. Antes era assustador porque se lhes acontece alguma coisa ninguém 
via, estava mais escura. Mas por outro lado a luz tornou-as numa montra como, sei lá, no bairro vermelho de 
Amsterdão. De repente pareciam ali um palco para a objectualização do corpo delas. Portanto, os homens 
que passavam de carro acharam que podiam comentar, podiam perguntar quanto é que elas levavam pelo 
suposto sexo que elas não estavam a vender mas que eles ficcionavam logo. Ou seja, isto é só um parêntesis, 
Natália, sobre a complexidade que estas respostas têm. Enfim. Calma! Segue!

MM:
Posso só dizer uma coisa? Natália, se tu deixares só. Eu só gostava de dizer três coisas muito rápidas. Têm a 
ver com a questão do desenho, e que o desenho não resolve tudo. Mas acho que também podemos pensar no 
desenho como uma questão de escala. Ou seja, a Natália durante este ano esteve a trabalhar durante o ano 
inteiro sobre um projeto para um território bastante alargado. Um desenho de território e de cidade e não um 
desenho de objeto. E penso que as questões de desenho não são só questões manuais. Portanto são questões 
mentais. Portanto, desenhar a cidade aí pode criar outro tipo de aberturas. E principalmente na questão do 
desenho urbano e do desenho do território acho que há lugar para pensar esses problemas que ela levanta na 
dissertação. Do espaço e tornar o espaço, eu diria, mais feminista nesse sentido de criação de igualdade. 
Portanto, de criar um espaço feminista no sentido de a criação de igualdade de gestão e de uso desse mesmo 
espaço. Depois, relativamente à questão da cidade ser pensada pelos homens: é verdade. Aliás a cidade 
sempre foi pensada pelos vencedores e pelos homens, no caso, mas— e aproveitando que está aqui a Chlóe, 
não sei se ela me está a ouvir, mas — há partes da cidade que são pensadas única e exclusivamente para o 
uso das mulheres. A Chlóe está a fazer um trabalho que a Natália conhece sobre a sociabilização dos espaços 
públicos, nomeadamente dos lavadouros. E são um espaço que é pensado única e exclusivamente para o uso 
das mulheres. Portanto, é um espaço que é desenhado por homens, que não é desenhado para os homens, e é 
desenhado para as mulheres porque as suas utilizadoras, não é?, a funcionalidade tem a ver com uma função 
feminina. Ora, aquilo que nós constatamos — e ainda demos uma volta pelos lavadouros há dois dias atrás 
— é que com a introdução das lavandarias e das máquinas de lavar em casa os lavadouros públicos ficaram 
desertos. Portanto não há presença da mulher no espaço público em sítios que foram pensados para a mulher. 
Isto é curioso porque é talvez dos únicos equipamentos e dos únicos espaços que são pensados única e 
exclusivamente para a mulher mas não propriamente por uma função “bondosa”, digamos assim. Portanto, 
não é no sentido de criar espaços especiais para a mulher. É no sentido de criar um espaço funcional para 
essa mesma mulher. Portanto acho que isto seria interessante também analisar. Depois, a questão da 
violência. Basta-me eu comparar uma imagem que para mim é muito simples que é: uma mulher parada no 
espaço público ou um homem parado no espaço público. O homem parado no espaço público pode estar a 
pensar, pode estar a fazer o que quiser. A mulher se parou no espaço público está exposta, sujeita a críticas 
sujeita a comentários. Mulher parada durante o dia e à noite ainda pior. Porque o homem pode parar numa 
esquina e ninguém lhe diz rigorosamente nada. Portanto, e depois passar disto à queixa. É assim, por isso é 
que eu concordo com a Patrícia que é muito complicado nós confiarmos nos números que nos são 
apresentados. Porque eles são a ponta do icebergue. São fruto daquelas pessoas que por situações várias 
conseguiram dizer alguma coisa. Agora a questão é: o que é que está na invisibilidade? Isso preocupa-me 
mais. Que há pessoas que até inclusivamente são perdoárias perante o agressor e que vivem vidas inteiras 
assim. Temos muitos casos desses. E não só propriamente pessoas da faixa etária dos sessenta ou por aí fora.

PSP:
Não, Mário. Os números dizem, e aí os números interessam para perceber pelo menos movimentos. Os 
números dizem que a violência na esfera da intimidade é transclasse, trans-etária, trans-geográfica. Os 
números recentes na violência do namoro são preocupantes. Porque deixam entender comportamentos que 
aos 16, aos 17 se acham aceitáveis, de control de um pelo outro. Portanto, às vezes não há violência física 
— ou ainda não há violência física — mas existe o controle da privacidade da outra pessoa, das redes sociais. 
Quer dizer, já existe a teia toda de poder, está estabelecida. E estamos a falar de adolescentes. Portanto, tens 
toda a razão. Os números estão longe de ser a verdade. Os da APAV são importantes, a CIG também tem tido 
algumas respostas quantificadoras. Mas tem que ser usados, porque não temos mais, e tem de se justificar o 
que é que estamos a pensar também com números mas têm que ser usados com este sublinhado que o Mário 
faz muito bem, que é: Imaginem o que que é que é a realidade se isto é a intuição da realidade? 
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Posso só fazer uma questão sobre os lavadouros? O tema dos lavadouros é tremendo porque é de sexo — eu 
gosto de tentar usar mais sexo do que género porque isso é uma coisa que afofinhámos com o medo da 
palavra sexo. Portanto eu pelo menos aqui, onde o público com quem estou a conversar sabe o contexto, eu 
prefiro usar (sexo) se não se importam. É uma questão de classe, é uma questão de trazer para o espaço 
público a visibilidade dos estereótipos, os estereótipos de género. As mulheres enquanto... E claro que a 
Chloé estará a cruzar isto com a função produtora e reprodutora das mulheres, com todo o trabalho invisível 
e com esta coisa de... e voltamos aos cuidados. O trabalho dos cuidados como trabalho não reconhecido pelo 
capitalismo — que é muito confortável que não seja reconhecido — porque seriam muitos milhões a circular 
nas nossas vidas e estaríamos todas muito mais ricas. E portanto, a criação de espaços de socialização do 
trabalho invisível e não quantificado é muito interessante. Acho que também, Chloé, já te tinha contado esta 
história por causa da importância, por outro lado, ou seja, como é que a nossa cabeça, de mulheres ocidentais 
às vezes — mulheres brancas, mulheres de classe média, e arquitetas também — às vezes se cruzam com as 
experiências que são mais complexas. Aquela história daquele poço de água que não existia numa pequena 
aldeia africana e que uma ONG... As mulheres e as meninas tinham que andar quilómetros para ir buscar 
água todos os dias. Era uma função das mulheres e das raparigas. E nessa altura decidiram abrir um poço no 
centro da — um furo, levar água até o centro da aldeia. E houve uma percepção — e isto é angustiante 
porque obriga-nos a pensar o mundo como uma coisa complexa. Ou seja, a perguntar às pessoas o que é que 
querem, as mulheres desta comunidade perderam o espaço de independência. Porque as conversas e o estar 
sós neste percurso enquanto esperavam a água, quando a água passou a estar no centro da aldeia elas 
perderam... O que é ao mesmo tempo um espaço de violência, que é o percurso, que é o caminhar ao sol, 
para ir buscar a água era percepcionado por elas também como o momento em que estavam longe dos 
olhares controladores dos homens. Isto é extremamente complexo. Por isso é que também é entusiasmante 
pensar nisto. Ou seja, o que é que substitui na vida dessas mulheres, dessa classe possivelmente operária 
trabalhadora portuense — se é que existe ainda a classe operária trabalhadora portuense e como é que nas 
vidas destas mulheres — estes espaços também de consolidação das redes de sororidade, por outro lado, 
também destes espaços saem redes de apoio intra apoio, como é que foram substituídos? Isto deve ser uma 
pergunta interessantíssima de se fazer, altamente complexa, não sei se dá para uma dissertação de mestrado. 
Mas é um tema também entusiasmante. Pronto, calo-me! Natália, já sabes como é que eu sou. Eu não me 
calo. Se não me mandas calar, eu não me calo. Força!

MM:
Natália, segunda pergunta. Anda lá!

NFF:
Eu não sei se já foi em parte respondida no primeiro ponto, mas: mulheres e a cidade segura e confortável: 
Qual a pertinência - se existir - em pensar numa cidade mais segura para mulheres, uma cidade que 
não se prenda à visão androcêntrica? Queremos uma cidade mais inclusiva? Precisamos duma 
mudança de paradigma?

PSP:
Mudança de paradigma é óbvio. A tal luta que já falámos contra a pseudo-neutralidade da cidade e o pseudo 
indivíduo neutro. E quando falamos de mais segura e mais acolhedora... é assim. Uma das questões que é 
levantada ao urbanismo feminista é: “Mas porquê pensar uma cidade para as mulheres?” Para todos e para 
todas? Porque quando pensamos numa cidade para as mulheres e para a diversidade das mulheres estamos a 
garantir que estão, supostamente, em cima da mesa, estas transversalidades dos privilégios e do 
questionamento dos privilégios, do questionamento ou a luta contra as opressões. Portanto, se tu pensares nas 
mulheres, migrantes, que vivem nos subúrbios, e que tem percursos pendulares muito intensos, muito duros, 
se tu resolveres estas questões, é óbvio que estás a resolver as questões também para os homens. Mas, foste 
verificar as situações mais agressivas em termos de vida — individual, coletiva e urbana. Portanto, é óbvio 
que a mudança de paradigma é fundamental. E percebo a generosidade do Mário a colocar no desenho, a 
capacidade de sintetizar isto. Quando eu falo do desenho é exatamente aquilo que falávas, Mário, também, 
das escalas do desenho. Se calhar, o que é uma coisa também muito antropocêntrica e do poder, se calhar o 
grande gesto versus o pequeno gesto. Se calhar a não pretensão que há um gesto que transforma a cidade 
confortável para todas as pessoas, mas que existe sumatórios — ou seja, pequenas generosidades — o gesto 
enquanto fazedor deste tricotado que, enfim, também já na arquitetura e no urbanismo já há tradição. Não é? 
O projeto ou o pensar a cidade ou a arquitetura “bottom-up” não é uma coisa de hoje. A história do 
urbanismo, da acupunctura urbana. Ou seja, nós temos aí uma miria de coisas que podemos trazer com 
sentido crítico para a nossa reflexão, e que eu acho que as feministas no urbanismo têm trazido. Outro 
projeto, que eu há bocado, Natália, estava a pensar, e talvez já tenhas visto, foi recentemente inaugurado com 
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a Zaida Muxí como diretora de urbanismo da tal cidade dos arredores de Barcelona, que eu agora não me 
lembro, que é a proposta das do coletivo Equal Saree para a praça. Já viste, Natália, esse projeto? 

NFF:
É um que foi premiado? Não?

PSP:
Está agora a ser divulgado, não sei. Mas eu posso depois também se tu me pedires. 

MM:
Patrícia, qual é essa cidade nos arredores de Barcelona?

NFF:
Não é Badalona?

MM:
Badalona?

PSP:
Não. Eu depois posso vos enviar. Não sei se é a Castelo de Felts? É uma coisa assim.

MM:
Castelo de Felts, sim.

PSP:
Não sei qual é mas a Zaida foi a diretora do urbanismo no último mandato e uma das coisas que concretizou 
foi com este coletivo de jovens arquitetas que nós convidámos na escola de verão. Elas estiveram connosco 
em setembro passado. São as Equal Saree. E elas fizeram um projeto participativo com a comunidade, com 
os vizinhos e com as vizinhas, e foi inaugurado há um par de meses. E poderá ser um caso de estudo 
interessante. Todo o trabalho delas tem sido muito focado no trabalho participativo. A solução do projeto 
emana do trabalho com a comunidade. 

NFF:
Sim, eu sinto que no que tenho procurado, tendo visto o trabalho das Equal Saree e das do Coletivo Punt 6 
isto de quando falamos “Ok, o problema das mulheres no espaço público ou do assédio e da violência não se 
vai resolver através do desenho mas pode... o caminho para lá está no processo. Tipo que o urbanismo 
feminista é um processo e não uma resposta. 

PSP:
Exatamente

NFF:
Tenho visto muito, na verdade. Elas têm imensa coisa no site, as do Equal Saree, e acho que… com as 
crianças e os pátios educativos e tudo mais.

PSP:
É verdade.

NFF:
Mas vou depois pedir então o projeto. 

PSP:
Elas têm seguramente no site também, e no face delas têm estado a divulgar. Portanto conseguirás aceder. 
Elas são extremamente simpáticas, acolhedoras, portanto também se quiseres contactá-las — eu diria até 
entrevistá-las, podia ser interessante. A Dafne. A Dafne estudou no Porto portanto acho que até fala 
português e tudo. Não precisas de falar catalão ou espanhol. E pode ser uma mais valia perguntar a alguém 
que já colocou em prática o processo ou processos, como é que faz esta aferição e esta autocrítica. Pode ser. 
Eu acho que era uma grande mais valia para o teu trabalho. 
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NFF:
Obrigada pela sugestão!

PSP:
E se precisares do contacto dela eu ponho-vos em contacto, está bem?
O mesmo, Natália, com a Zaida. Se achares que é uma mais valia entrevistar a Zaida também podemos 
pensar nisso. Ela é super disponível. É uma pessoa super generosa. 

NFF:
Se puder acho que quero entrevistar todas!

PSP:
Depois podemos conversar. Falas com o Mário e vêem o que é que faz sentido ou não. E o que precisares, 
avisa, está bem? 

MM:
O que era interessante era nós irmos lá a Barcelona entrevistá-la. Isso é que era interessante. 

PSP:
Acho que agora com os números de vírus em Barcelona eu não aconselhava. Esperamos, vamos ver se 
melhora.

MM:
Nós também, Patrícia, nós também estamos referenciados pelos galegos como altamente contagiosos. 
Portanto, não são só os catalães, os portugueses também estão muito mal.

PSP:
É verdade. 

MM:
Os galegos já nos cortaram da lista. Natália, força! Mais uma pergunta.

NFF:
Ok, eu sinto que mais uma vez, já falaramos um pouco sobre isto. O terceiro ponto seria: Respostas e ações: 
Está a ser aplicada alguma metodologia de urbanismo feminista em Portugal, que reconheça e inclua a 
perspectiva de género? Temos exemplos de ateliers e associações que o pratiquem, ou exemplos de 
obras e espaços já construídos? E a nível internacional? Quais são os ou as maiores precursoras nestes 
contextos? Portanto, tenho várias perguntas aqui.

PSP:
Exatamente. Deixa ver. A gineologia? Eu acho que a questão da gineologia desta reflexão tu tens as Punt 6. 
Já fizeram essa história da gineologia. Tens Viena, que é um caso muito particular, porque é uma câmara 
municipal com dinheiro, numa cidade com dinheiro, e que tem o primeiro na Europa — na Europa em geral, 
diria eu — o primeiro departamento de investigação e ação específico sobre isto. E ainda há muito pouco 
tempo eu ouvia a diretora que já está nisto há trina anos, pelo menos — acho que é trinta — e a dizer que 
— e atenção, é uma cidade com dinheiro — que ainda é muito frustrante pensar uma cidade que queira ser 
também para as mulheres. Portanto, isto é, enfim, por um lado é preocupante, por outro lado é ok, as lutas 
fazem-se lutando. Essa gineologia, eu diria que a Jane Jacobs é óbviamente uma âncora, ainda que não 
assumindo as questões da perspectiva de género, das questões sexistas da cidade, mas intui outras. E depois 
tens— ou seja, já há uma longa história desta reflexão, não é? Que tem estado a ser cozida enquanto direito à 
produção de conhecimento organizado. Isto é uma questão, é uma das lutas, acho eu, do urbanismo 
feminsita, é assumir-se como uma linha de pensamento ação. E acho que a coisa está-se a construir nesse 
sentido. Depois, obviamente, as catalães. Mas também tens um trabalho — eu aconselhava-te a ver — um 
trabalho que é a Alvarez — se calhar já tiveste acesso a esse documento — e o Carlos qualquer coisa, que é 
companheiro de vida e de projeto dela, fez na cidade de Valência, foi uma encomenda feita para uma análise 
crítica à cidade de Valencia com perspectiva feminista, ou com a perspectiva de género. E portanto, é um 
documento que vai desde, e de coisas que tu também Natália se calhar já abordaste, desde as questões da 
segurança, às questões do direito à existência no espaço público simbólico: o nome das ruas, a estatuária, os 
monumentos etc, não é? Que é outra condição. Quantos de nós vivem em ruas, praças, largos com nomes de 

123



mulheres? Dois por cento. Esses estudos em Portugal também já estão micro-feitos e isso é possível de ser 
verificado, nós até somos um país extremamente organizado e conseguimos verificar isso, podes ver isso 
para o caso do Porto, por exemplo, por códigos postais e com os ctt acho que consegues chegar a esse 
mapeamento. Portanto, ou seja, as esferas dos simbólicos também, não é? Quando estamos representadas no 
espaço público só somos musas, ou somos santas, ou somos rainhas e princesas, raras vezes estamos por 
nome próprio. Aí, o caso português, o nome próprio com mais presença é a Catarina Eufémia, isto no 
território nacional todo, a Natália Correia, enfim. O último estudo que eu tinha visto deram estes dois nomes, 
por exemplo. Que é também interessante, como o simbólico destas duas figuras que são tão complexos e tão 
díspares e ao mesmo tempo em cruzamento. Esse texto, esse documento da Eva Alvarez e do Carlos 
“something”, também pode ser mais uma pista, não é? Porque é uma observação. É um relatório. Não são as 
respostas mas são as perguntas. Também pode dar algumas pistas metodológicas para ti. Mais casos! Eu diria 
que em Portugal eu não reconheço nenhum caso de como, um caso nem vagamente, como exercício de. E 
muito menos concretizado. É uma pena. Não, mas ainda não temos nenhum exemplo. Mas com o caso da 
Catalunha, como te dizia, este novo caso mais recente pode ser um ótimo caso de estudo. Eu diria, eu não sei 
agora, Natália, poderás estudá-lo criticamente, se não poderás voltar a ele daqui a 5 anos para olharmos com 
distanciamento crítico. Mas podia ser uma ótima mais valia entrevistares a Dafne ou as Equal Saree, uma das 
outras Equal Saree, para tentar fazer pelo menos um printscreen do que é que são elas neste momento face ao 
projeto. Eu diria também, Natália, se queres referências. que eu acho que são referências feministas de 
intervenção na cidade, alguns grupos brasileiros de mulheres, arquitetas ativistas, que têm tentado levar, 
porque as condições aí também são diferentes, levar para a melhoria das condições do quotidiano das 
mulheres das favelas, das mulheres dos contextos subsubsubsubsub-valorizados, o domínio de questões tão 
pragmáticas como saber fazer canalizações, saber bater reboco, que são coisas que parecem completamente 
absurdas mas que permitem que estas mulheres melhorem as suas condições de vida e portanto há, por lado, 
reapropriação de uma profissão, a profissões da profissão que não são femininas. A construção. E por outro 
lado o que não são femininas a partir do momento em que a ideia ocidental de profissão e de distribuição 
social das profissões se organiza. Estudos sobre Estados Unidos da América, o texto da Susana Torré, por 
exemplo. Diz que antes das ocidentais e dos ocidentais lá chegarem, as comunidades indígenas, as 
comunidades existentes de quem a terra pertencia, algumas das tribos indígenas, alguns dos coletivos 
indígenas existentes, as mulheres eram as encarregues do desenho, da cidade e da concretização da cidade. 
Na América do Norte, por exemplo. Na América do Sul eventualmente, não sei. Ou seja, o que exige é 
depois uma uniformização dos modos de fazer e de pensar que o ocidente leva e que secundariza as mulheres 
na produção do espaço público e das cidades. Aparentemente, nalguns contextos, como em África também, 
há narrativas antropológicas que referem que o fazer das casas, o organizar das casas é uma tarefa das 
mulheres da tribo. Ou seja, o control, o que é a antítese daquilo que é a nossa herança, não é? Urbanistas e 
arquitectos são homens. Não. Pelos vistos, algumas culturas, urbanistas e arquitetas dão mulheres. Enfim. Já 
me perdi, obviamente. Mas, mas sim há algumas pistas mas eu iria também às pistas, Natália, que são as 
pistas menos ocidentais. Ou seja, é mais importante desenhar uma praça ou é mais importante que as casas 
sejam espaço de controle qualidade, de melhoria técnica através das mulheres? Por exemplo. Isto também 
tem a ver com com o que é ser-se arquiteto ou arquiteta, e o que é que priorizamos no ensino e na 
aprendizagem de ser-se arquiteta. Estas arquitetas brasileiras, depois também posso te mandar uns quantos 
links. Nós vamos divulgando no facebook das Mulheres na Arquitetura, Natália, que eu sei que tu vais 
seguindo. Nós costumamos ter o hábito de procurar fazer daquele espaço um serviço público, e portanto, ir 
divulgando estas coisas. Há um curso, Chloé, Inês e Natália, a partir da Argentina, vai acontecer online 
gratuito a partir do final do mês, se não o encontrarem, com a Inés Moisset que é uma outra mulher 
importantíssima argentina, importantíssima para estas questões. Se vocês não encontrarem, aquilo é à hora 
Argentina portanto vamos ter todas que acordar às cinco da manhã, mas são várias quintas-feiras, acho eu, 
durante um mês e meio. Se não encontrarem, está bem, chatêem-me porque eu não me vou lembrar de vos 
enviar o email. Mas depois mando-vos o link, está bem? É só pedirem-me porque eu estou muito velha e 
preciso de lembretes. Mas pronto, Natália, a questão é só esta. Não, também não podemos só encontrar 
respostas neste mundo eurocentrado em que vivemos. O que não quer dizer que as respostas e as perguntas 
feitas noutros contextos nos sirvam por colagem, mas pelo menos provocam a sair desta coisa eurocentrada 
em que vivemos. 

MM:
Deixem-me só dizer uma coisa. A questão que tu há bocado falaste da toponímia do espaço público, eu 
mandei-vos através do bate papo um artigo que saiu na TimeOut o ano passado, a propósito duma 
performance no espaço público. E que, exatamente nas ruas do Porto, a partir daquilo que é a leitura do 
roteiro das ruas de 1935, não havia uma única referência a mulher na toponímia. E atualmente há, são é cinco 
por cento. A relação é de cinco para noventa-e-cinco por cento. Eu acho que também vale a pena pensar um 
bocado sobre isso. E normalmente são ou rainhas ou personalidades assim, portanto a mulher comum eu 
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diria que à excepção da Virgínia Moura, eventualmente da Maria Lamas e pouco mais, não tens— sim, da 
Natália Correia. Da Catarina Eufémia eu acho que no Porto não existe. 

PSP:
Não há.

MM:
Não têm nenhuma lógica nesse sentido. Percebes mais para o sul do país mas cá para cima não. Acho que 
valia a pena a Natália pensar nisto também. Que é, de que forma, naquilo que é em colocação da 
nomenclatura do espaço público nós temos nomes de mulher. Questão da toponímia. Mas era só um pequeno 
parêntesis, Natália. 

PSP:
Vou tentar só chegar ao carregador para não deixar a Natália pendurada a meio desta nossa conversa. Mas 
estou-vos a ouvir. Podes continuar, Natália. 

NFF:
Eu vou passar para a pergunta seguinte, mas também achei interessante a questão da nomenclatura dos 
espaços da cidade e das coisas. 

PSP:
Natália, existe um pequeno artigo e existe uma investigadora, eu não sei É de Leiria, que fez um pequeno 
estudo sobre isto. Eu não sei onde é que tenho o contacto dela, mas acho que se googlares vais chegar a isso 
seguramente. 

NFF:
Sabes o nome da investigadora?

PSP:
(Não)

Natália:
Ok!

PSP:
Tinha que ir fazer investigação mas se precisares depois fazes. Eu acho que ela fez — eu não sei se terá feito 
— uma dissertação sobre esta questão. Não é arquiteta. Portanto, eu não sei até se não vem dos estudos 
culturais. Ou seja, às vezes há reflexões muito importantes que nos chegam fora dos estudos da arquitetura e 
da cidade. Estas questões às vezes já são abordadas noutros âmbitos, não é? Mas se não encontrares, Natália, 
também te posso tentar ajudar. Porque é um artigo no público que saiu há dois anos, onde este assunto já é 
tratado pela jornalista e não sei se esta outra investigadora não está lá referida. Mas se depois tiveres 
dificuldade eu posso tentar ajudar, está bem? 

NFF:
Obrigada. Vou passar para o ponto seguinte. Avanços e conquistas recentes: Que avanços têm sido 
conseguidos (ou conquistados) nos últimos anos, referentes à visibilização das vivências das mulheres 
no espaço público? A nível de consciencialização e educação nas escolas e outro tipo de campanhas, 
estudos, leis, serviços de apoio, etc. A pergunta refere-se tanto ao contexto de Portugal como de outros 
países. Ou seja—

PSP:
Natália, isso é mais ou menos uma pergunta para jackpot. Não é? Se eu conseguisse responder a isso, sei lá, é 
muito complexo. É assim, é muito complexa a pergunta e tem várias camadas. Por um lado, em termos da 
violência contra as mulheres, estrictamente — Ou seja, não falo das esferas do espaço público — Portugal 
tem uma das legislações mais interessantes e se observares até, não sei se costumas seguir, mas até a 
secretária de estado para a cidadania e igualdade, a Rosa Monteiro, dos espaços de acolhimento para 
mulheres vítimas de violência doméstica, temos uma legislação já consolidada e até mais progressista do que 
noutros países europeus. Eu diria que, como noutros contextos, nós temos instrumentos. Eu falo em termos 
genéricos. A questão depois é a aplicação desses instrumentos. E aquilo que falávamos do que é um 
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enviesamento sexista que é considerar que uma mulher que é violada, a primeira pergunta que se faz é: o que 
é que ela levava vestida? Onde é que ela andava? Esta questão continua presente. Não é uma questão de 
classe. Não é uma questão geográfica. Esta questão continua presente nas nossas famílias. Quem é que, num 
jantar qualquer em casa, até por uma prima jovem já não ouviu este comentário, não é? Ou seja, está nas 
nossas cabeças. Isto é um trabalho que nós fazemos quotidianamente para desmontar isto. Mas também isto 
está no coletivo de juízes e juízas que continuam, em caso de violência doméstica, em casos de violação, a 
trazer para cima da mesa. Quanto ainda hoje, e não é só aí no Porto, mas noutros tribunais do país, tu 
continuas a ter acórdãos que justificam o assassinato de mulheres — portanto feminicídio, elas morreram 
porque são mulheres — o feminicídio em relações de intimidade porque ela traía-o, o companheiro ou 
marido, e citando a Bíblia. Tu percebes que é muito complicado quando esta elite, que são os juízes e as 
juízas, emanam decisões, plasmam uma cosmovisão nesta natureza. Tu percebes óbviamente que existe um 
trabalho, e que a secretária de estado tem estado muito consciente disso, um trabalho que é difícil, é preciso 
fazer com as várias esferas dos poderes públicos. E neste caso com os juízes, e neste caso com as polícias. É 
inaceitável que uma mulher ou uma rapariga que se dirija para participar uma tentativa de agressão sexaul, 
uma concretização de violação, e que seja questionada... Por um lado que não tenham nenhuma mulher 
preparada. A questão de ser mulher para falar sobre estes assuntos está provado que é importante. Por isso é 
que no Brasil foi tão importante fazer-se as delegacias de mulheres. A certa altura, nos tempos Dilma, fazem-
se as delegacias de mulheres, e as delegacias de mulheres eram fundamentais para as mulheres sentirem que 
tinham um espaço seguro para ir apresentar as suas queixas de violência. Porque tu — nem consigo imaginar 
o que é falar duma violação a outra pessoa — depois de teres tido essa experiência traumática e violenta, 
imagina se o interlocutor é um homem. É extremamente complexo, não é? Portanto, e para a preparação que 
essas pessoas que estão do lado de lá têm que ter. Não é? De tremenda empatia, de tremendo respeito pelas 
incitações, pelos silêncios. Zero sentido crítico, zero procura de “se calhar não devia...”. Qualquer uma coisa 
destas já é uma revitimização da vítima. Portanto, é preciso trabalho, é preciso ser-se preparado para este 
trabalho. Porque tens que resolver as tuas próprias e os teus próprios vieses críticos de género, sexistas. 
Todas temos. Porque nós fazemos, espero eu, é estar todos os dias a refletir e a desmontá-los. Isso também é 
violento. Mas é fundamental. Portanto, por um lado tens esta, as questões da violência genérica contra as 
mulheres e as raparigas e as meninas. E por outro tens as questões da cidade. E eu diria que aí estamos muito 
atrasados. Muito atrasados. Aí muito atrás de países que na lei geral até estão mais atrasados que nós. Nós 
temos zero grupos de trabalho. Já não falo de pelouros, como em Viena. Tens zero grupos de trabalho, que eu 
saiba, nas câmaras municipais, ou nas juntas de freguesia, para tratar destes assuntos, para questionar estes 
assuntos. Não é? Está tudo por fazer. E é muito angustiante. Eu já estive na Câmara Municipal de Lisboa, aí 
enquanto não investigadora e arquiteta restricta, mas enquanto arquiteta e presidente da MA, algumas 
reuniões da Câmara sobre estes assuntos e foram coisas frugais altamente superficiais e o que andam à 
procura, ou que andavam — agora acho que nem isso — era como em Lisboa, não sei se está ainda ou sabem 
mas esteve até certa altura um plano, que agora também está em águas de bacalhau, um plano para a 
mobilidade. Plano Municipal para a Mobilidade. É onde foram desenhados os ataques das passadeiras, aos 
passeios, foram desenhados. Basta algumas tipificações que ajudariam a esta mobilidade franca. As diversas 
pavimentos, a relação das passadeiras com as paragens de autocarro, o ataque às paragens de autocarros, a 
diversidade de pavimento para que as pessoas cegas ou invisuais ou de baixa visão conseguissem 
percepcionar que se estavam a aproximar duma passadeira, duma paragem de autocarro. Portanto, isto 
paulatinamente vai sendo construído na cidade de Lisboa criando  territórios mais circuláveis. Que esta coisa 
da diversidade, da mobilidade também tem perspectiva de género, ainda que não fosse trabalhada. As 
mulheres vivem, têm uma esperança média de vida maior. Quer dizer que a degradação do seu corpo, 
teoricamente, se acentua com o envelhecimento. Porque os corpos mais velhos têm mais problemas de 
mobilidade. Portanto as mulheres mais idosas são grandes vítimas das cidades onde vivem. A certa altura, 
não têm sequer capacidade de mobilizar, de mobilização na cidade porque o seu corpo e a cidade e os 
passeios e os... é incompatível. Portanto isso é outra coisa que é interessantíssimo de ser estudado também e 
que esta pouco/sub estudado, que é a cidade e a casa como prisão para as mulheres idosas. Se tu tens um 
problema de mobilidade e vives num segundo andar sem elevador num centro histórico de Lisboa, como será 
noutros sítios? Há mulheres que ficam reféns da sua casa. Nunca mais conseguem sair de casa. Passam a 
depender de terceiras pessoas para tudo. Para as compras, para os medicamentos, para a higiene, às vezes, 
não? Tudo. Enfim, já me perdi, óbviamente. Mas estávamos... voltando atrás. Que eu saiba, em câmaras 
municipais, em juntas de freguesia, zzero consciência de que isto é um assunto e que tem de ser tratado 
seriamente. E eu diria...
No caso das escolas, eu acho muito assustador porque aí tínhamos a obrigação de, mais do que as câmaras 
municipais e mais do que as juntas de freguesia, sermos espaços de produção radical de conhecimento — e 
radical no melhor dos sentidos. Radical no sentido de ir à raiz. Portanto, e é completamente ausente também. 
Quando temos estudantes a tentarem fazer estas investigações, normalmente — e eu acho que a Natália e a 
Chlóe, por exemplo, já serão menos, mas que antes de vocês tentaram foram gozadas. Vocês têm uma 
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companheira “isto não é um assunto”, exatamente. Eu já tive uma proposta de financiamento à FCT sobre as 
cidades — isto há seis anos — para os pós-doc. sobre as cidades feministas. E estrategicamente não coloquei 
feminista, coloquei com perspectiva de género, pronto, para ser menos assustador e foi-me negado o 
financiamento porque aquilo não era um assunto científico, era político. Era uma questão ideológica. Era 
uma questão ideológica, não era uma questão científica e portanto não fazia sentido ser financiado o meu 
pós-doc. Pronto. Como exemplos. Ou, tentei na UBI, onde dou aulas, fazer uma optativa sobre arquitetura e 
cidade com perspectiva de género e também foi completamente massacrado. Mas vocês têm uma colega de 
doutoramento aí, na UBI, a Jéssica, que está também a tratar destes assuntos, que eu tenho o prazer de co-
orientar, e que está a juntas as questões de classe e as questões migrantes com as questões de ser-se mulher. 
Que acho que também vai ser um trabalho importante e é importante também que a FAUP comece a acolher 
trabalhos como estes e enfim. Os parabéns à FAUP. Mesmo que vocês são pequenas (poucas), são pequenos 
actos de resistência. Mas eu acho que são fundamentais estes actos de resistência. Porque sem esses, não 
virão estudos a seguir doutras mulheres e homens, e espero que vocês tenham consciência desta… da dureza 
mas também no fundamental destes estudos. Portanto eu diria que, por um lado até temos uma associação 
que também se dedica a estas questões. É a MA (Mulheres na Arquitetura). E que fez o primeiro workshop-
escola de verão em setembro passado, sobre estes assuntos. E onde muitas pessoas do Porto, muitas mulheres 
do Porto, vieram. Foi muito interessante saber que há gente sequiosa por saber mais destes assuntos. Mas, 
por outro lado, a academia consolidada é muito reacionária. Não acha que isto seja um assunto. Ponto. E está 
completamente equivocada. 

NFF:
Sim. Obrigada Patrícia. 

MM:
Última pergunta, Natália.

NFF:
Continuidade e mudança: — eu sinto que as perguntas já vão acabando sempre já sendo respondidas 
no ponto anterior, mas pronto! Continuidade e mudança: como se pode dar continuidade ou contribuir 
para a mudança que está a acontecer no contexto de arquitetura — às discussões e ações que estão a 
ser desenvolvidas em torno da igualdade de género e de inclusão?

PSP:
Natália, primeiro, a palavra “inclusão” eu ainda não tenho claro se é uma palavra… Porque inclusão quer 
dizer que o tal, o tal mainstream aceita o que vem de fora. Eu acho que o statement tem de ser alterado. As 
mulheres neste momento são mais de cinquenta por cento da população mundial. Somos a mais estranha 
minoria. Percebes? Portanto, quer dizer… E eu sei que é muito duro. E eu digo-te isto e às vezes é quase 
duro falar porque estamos sempre a pensar nos conceitos que usamos. Mas os conceitos são fundamentais 
também para nos mudarmos a nós próprias e a nós próprios, quando pensamos o assunto. Continuação e 
mudança. Continuação? Sim. O viés sexista da cidade e da sociedade está muito presente. É uma luta 
quotidiana, como sabes tu, tão bem quanto eu. E está nas várias esferas, na simbólica e na efectiva dos 
nossos quotidianos. E é social e urbana. Não é? Também, e arquitectónica. Essas camadas todas que já 
falámos. Portanto, o que eu diria que tem maior continuidade é a prática do privilégio total. Isso é— isto tem 
mais lastro, mais peso, históricamente, socialmente. Portanto, o que está a ganhar como continuidade é isto. 
As rupturas e as mudanças são estas nossas ações radicais subversivas mas que nós queremos contaminantes. 
Que é fundamental que sejam contaminantes. E que é fundamental que sejam questionadas nos nossos 
quotidianos, nas esferas totais dos nossos quotidianos. Eu vou-te dar um exemplo que me aconteceu este ano 
e que me deixa muito feliz, foi super importante ganhar o projeto de investigação sobre a história das 
mulheres arquitetas. Porque foi, de alguma maneira, como mais uma vez, financiamento FCT, o 
reconhecimento pelos pares que esta história está por fazer. E que é importante. Mas depois tens as mulheres 
que queremos entrevistar a dizer “Entrevistar? Mas a minha vida? Eu não fiz nada de especial.” Mulheres 
que trabalharam em câmaras municipais, mulheres que trabalharam só como docentes — “só”. Estás a ver a 
minha expressão, não é? “Só” como docentes. Horrível. Mulheres que trabalharam em direções gerais. “Ah 
não, eu não fiz nada de especial!” É porque aquilo que a Denise Scott Brown diz em ‘71 sobre o starsystem e 
o starsystem como a matriz maior do sexismo na arquitetura, e até da misoginia. Enfim. Esse texto é um 
texto que parece que podia ter sido escrito hoje. É assustador. Depois se também precisares, se precisares 
dele eu também te posso mandar. E é a Denise Scott Brown pré Pritzker para o Robert Venturi, para isto 
tudo. Em ‘72. Nos Estados Unidos em ‘70, inícios de ‘70, têm dois ou três momentos completamente críticos 
e fundacionais sobre a questão das mulheres na profissão por um lado, e da história das mulheres na 
profissão por outro. Portanto, a Susana Torre é por um lado, e este texto da Denise Scott Brown acho que são 
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muito interessantes. Também temos estas coisas todas na biblioteca, na nossa biblioteca do projeto, portanto 
és muito bem vinda. E de repente... Tu vê a esquizofrenia que é tu perceberes que tens estes estudos com 
várias décadas e depois quando começas a estudar isto em 2010 seres questionada sobre — tal como vocês 
— se isto é um assunto. E é uma história, a história que é outra falácia, na arquitetura como noutras áreas, da 
meritocracia. “Se as mulheres não estão na história da arquitetura é porque não há mulheres suficientemente 
relevantes para.” Isto é uma falácia, isto é horrível! Porque isto é dizer que o modelo de ser-se reconhecido 
pela história é uno. E estava— deixa ver, não tenho aqui. Eu já te mostro. Estava a ler um texto que foi agora 
traduzido, uma entrevista da Angela Davis que foi agora traduzido para português pela Antígona. E que eu já 
te mostro a contracapa que é para tu, para tu te rires.Enfim, e esta mulher é uma ativista, intelectual brutal, 
figura maior do feminismo negro marxista, e tem textos importantíssimos. Enfim. E anda a dizer isto há 
cinquenta anos! E nós parece que estamos sempre a inventar a roda. Que era, quando eu comecei a estudar 
estas coisas, esta pequena esquizofrenia, de “ah! Isso não é assunto!” e depois o epíteto de “a gaja das gajas”. 
A utilização da palavra “gaja” como depreciativo e portanto a dupla utilização depreciativa, que eu fiz 
questão de tomar controle da expressão e de reclamar para mim. “Sim, eu sou a gaja das gajas e é 
fantástico!” E somos cada vez mais gajas das gajas, não é? Pronto, mas isto é por um lado isto e por outro 
lado os meus alunos, ex-alunos e alunas que fizeram agora o terceiro ano lá na UBI e que me apanharam três 
semestres, lá atrás. Vieram ter comigo e dizer “Professora, em história da arquitetura portuguesa, a pessoa 
que nos dá aulas queria que nós fizéssemos um trabalho sobre um arquitecto português.” “Fizéssemos sobre 
um arquitecto português. Tivémos um relambório, mostrou-nos imensos lá. Nem uma mulher. Nós 
perguntámos “Então e mulheres arquitetas portuguesas? Não podemos trabalhar?” E a resposta desta pessoa 
docente, que eu nem vou dizer se é homem ou se é mulher porque é irrelevante, foi “Eh. Não existem muitas, 
não fizeram trabalho muito importante e não estão muito estudados.” Portanto, as três esferas da opressão. 
Eu achei delicioso porque ela sintetizou, esta pessoa sintetizou num ápice as esferas de opressão sobre o 
nosso direito à existência na profissão. E pronto, e eles fizeram questão e enfim. E eu tive a ajudá-los e 
fizeram um trabalho sobre uma mulher arquiteta portuguesa. Mas nós somos culpadas e culpados também 
nos nossos quotidianos quando escolhemos os exemplos, quando escolhemos as referências. Ou seja, 
portanto, a academia— e a parte bonita é que vocês, estudantes, quando são questionadas sobre estes 
assuntos e fica lá a marinar depois, chegam a nós crescidas e crescidos e vêm dizer “Ah! Que branco. Tudo 
homem. Tudo Europa. Não há mais no mundo?” Isto é, ou seja, eu gosto muito de dar aulas por isto. Porque 
me obrigam a fazer esta auto-crítica constante e a ser muito exigente comigo, com as diversidades das 
narrativas que eu trago para a sala de aula. Porque isto é um acto de poder. Ser-se prof é um acto de poder. E 
portanto, se não temos consciência, ser-se prof é um acto de poder, o que acontece no final é reproduzirmos 
vieses e opressões. E portanto, as pessoas racializadas não estão, as pessoas... as mulheres não estão, as 
pessoas não europeias não estão, as pessoas não desse— as pessoas priztkerizáveis não estão. E portanto, não 
está 99,99% da população mundial. Alguma coisa estamos a fazer mal quando as abolimos dos nossos, 
porque tão— também Natália, repito-me, mas pronto. Desculpem. Se não nomeamos as pessoas não existem. 
Se estas pessoas, se estas mulheres não existem, não servem de modelo, de ‘role model’ para quem estuda. E 
portanto, vocês, mulheres estudantes, acham que ou vão ser um— quer dizer,  a aspiração do sucesso é a 
aspiração para que sejamos “sizinhas”, e não sermos “Natália Fávero.” Percebes? E esta deslocação é óbvio 
que nos cria mentes menos sãs e seres socialmente menos aptos, óbviamente. Enfim, acho que já saí outra 
vez da esfera da tua pergunta, enfim. 

NFF:
Não, tudo bem. São só orientações, enfim, para os temas, enfim, que eu apresento. Mas sim… foi muita 
informação!

PSP:
Eu sei.

NFF:
Eu concordo com o que está a ser dito, sim, de facto. É muito estranho como, enfim. Só termos este número. 
Estudar arquitetura e crescer como arquiteta nenhuma diversidade de nenhum tipo. 

MM:
Eu só gostava de acrescentar uma coisa ao que a Patrícia disse que é que, tem a ver com algo que ela já disse 
há uns minutos atrás. Tem a ver com a legislação. Nós somos um país que temos, qua estamos à frente até de 
inclusivamente de outros europeus a nível de produção legislativa. Mas, curiosamente, estamos atrás 
relativamente à prática, a pôr em prática essa mesma legislação. Portanto, muitas vezes quando se reivindica 
determinada legislação ou determinada normatização para algumas questões que nos que nos surgem em 
torno do que nós estamos a falar a maior parte das pessoas esquece-se que ela já existe. Ela já existe, já foi 

128



pensada, já foi pensada duma forma muito progressista, não foi eliminada. Agora, no... sofreu foi agora, 
normalmente uma coisa que acontece neste país que é o seguinte, que é: criam-se as leis mas não se criam os 
regulamentos. Ou seja, não se criar formas de aplicar aquelas leis na prática. Portanto as leis existem. O 
problema também não é isso. As leis existem, as liberdades e as garantias estão lá definidas. A questão é que 
não há instrumentos para pôr isso na prática. E muito menos para aproximar daquilo que a Patrícia disse, que 
é das esferas mais micro. Ou seja, de esferas mais de poder local, por exemplo, de câmara municipal, de 
junta de freguesia, de estruturas de proximidade ou de grupos de trabalho. Quer dizer, então se formos falar 
de grupos de trabalho eles pura e simplesmente não existem e não são integrados minimamente pelos 
organismos municipais. Depois a outra coisa que me ficou foi relativamente à questão da imensa maioria que 
é uma minoria. Não é? E isso no mundo académico é brutal, porque nós neste momento na Faculdade de 
Arquitetura (da Universidade do Porto) temos, não é 50%...

PSP:
70!

Mário:
É dois terços. Dois terços da população estudantil são mulheres. São 60, quase 66% são mulheres. Isso vê-se 
nas turmas. Normalmente há vinte mulheres para seis homens, que é fantástico. Pronto. E então, a questão é, 
e o que acontece depois? Ou seja, quando nós comparamos com o corpo docente, nós temos a proporção 
inversa. Nós temos um terço ‘barra’ dois terços. Portanto, 

PSP:
Mário! E se fores para projeto, e se fores para projeto para a disciplina de projeto os números ainda são mais 
assustadores. 

MM:
São mais assustadores. Não é? Pronto. Portanto, há aqui há algo no meio. Uma espécie de filtro no meio e na 
profissão é a mesma coisa. Portanto, quem diz da formação para a adolescência ou na formação para a 
profissão. E no caso das, mesmo das oportunidades de trabalho, nós sabemos que há cerca de 35 mais ou 
menos 40% das profissionais daqueles que se formam em arquitetura na realidade não estão a exercer. E 
desses que não estão a exercer, a maioria são mulheres. Que razões que têm a ver com a sua própria 
condição, por razões que têm a ver com questões de maternidade, por exemplo, por questões que têm a ver 
com oportunidades de trabalho que não lhes são dadas dadas determinadas circunstâncias pelo facto de ser 
mulher. O que é certo é que dentro desses números, digamos assim, dessa quantificação, a mulher é mesmo a 
mais sacrificada. Nesta questão do teletrabalho, por exemplo, que sofremos desde março a propósito do 
covid, as mulheres foram as mais atingidas. E principalmente as mulheres profissionais, por exemplo as 
professoras, ou outras profissões que têm, que tinha de fazer teletrabalho, profissionais com filhos. Ou seja, 
mulheres com filhos. É completamente diferente ser uma mulher independente, autónoma, sem filhos, ou ter 
dois filhos em casa. Normalmente, trabalhando os dois, sendo um casal heterosexual — pode não ser um 
casal heterosexual mas vamos partir dessa análise  — não é o homem que fica com o onus de estar a 
trabalhar com as crianças ao lado. Isso é altamente desgastante estes três ou quatro meses para uma parte das 
mulheres trabalhadoras que tiveram que trabalhar em casa, foi altamente desgastante. Portanto, não é só uma 
questão da reivindicação do lugar no espaço público. É perceber de que forma é esse espaço público como 
instrumento político... Aquilo que diziam à Patrícia quando ela queria apresentar a tese, portanto, o trabalho 
de pos-doc. “Isso não. Isso não é um tema, isso não é um tema científico. Isso é um tema político.” Tudo isto 
é tudo muito relativo porque se é político também pode ser científico. Se é científico também pode ser 
político.

PSP:
Claro, claro.

MM:
E significa que há uma espécie de… é assim. Quando tu ou Chlóe ou outras colegas vossas estão a fazer os 
trabalhos que estão a fazer estão a ter um comprometimento político com uma determinada circunstância. 
Com uma determinada, quer dizer, uma determinada forma de pensar. Não vejo qual é o problema nisso. 
Nenhum. Portanto, acho que essas — só para terminar — essas análises que foram feitas de painéis de júri, 
que normalmente avaliam esses trabalhos, essas propostas, são — desculpem-me a expressão — 
completamente idiotas e são do século passado. Já não têm nada a ver com aquilo que é o século XIX. 

PSP:
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Olha, era isto. Esta, consegues ler? 

NFF:
Não consigo ler muito bem. 

PSP:
Eu leio. Mando-te uma foto depois, mas diz... é uma frase do que ela responde à entrevista, que eu acho que 
é interessante. E é estranho, porque se cruza— isto anda tudo ligado, não é? É estranho e é fantástico. “É 
fundamental resistir à representação da história como obra de indivíduos heróicos. Para que as pessoas 
reconheçam a sua capacidade de agir como parte duma crescente comunidade de resistentes.” Ou seja, ela 
aqui liga às questões das lutas. Mas faz todo o sentido também às questões da autoimagem e da identidade 
coletiva que somos. Neste caso, da arquitetura e das arquitetas, mas pronto. Depois faço um print e mando-te 
isso. Está bem? 

NFFa:
Perfeito. Bem, não tenho mais perguntas para fazer. Não sei que mais é que, enfim. 

PSP:
Natália, por um lado, enfim. Se quiseres voltar a conversar será sempre um prazer, como sabes. Vocês são as 
minhas super cúmplices portuenses. Portanto é sempre um prazer conversar, estar convosco, aprendo imenso. 
Depois, a história do convite é a sério. Está bem? E se precisares de alojamento solidário também se procura 
na rede. E enfim, isto aplica-se também às restantes. Quem precisar consultar a biblioteca entre— agora 
uniformizei lá a minha e do projeto portanto está composta. Está bem? É só organizarmo-nos. Outras 
questões que tu também tenhas e surjam ou pistas que eu não disse bem o nome ou não disse o nome e tu 
querias, por favor escreve-me também. Está? Isso. Não sei se precisas de mais alguma coisa? 

NFF:
Acho que por agora não. Acho que está tudo. Não sei se depois— Patrícia? 

PSP:
Desapareci?

MM:
Sim.

NFF:
Ficou congelada a imagem. Ah! Já.

PSP:
Está bom?

MM:
Está está, agora está! Está divertido.

NFF:
Acho que por agora não preciso de mais nada.

PSP:
Está bem.

NFF:
Obrigada por teres aceite o convite e poderes ter vindo cá responder a tudo e a partilhar e neste formato 
diferente de entrevista.

PSP:
Obrigada eu por me quereres ouvir e obrigada à Inês, à Chloé e também obviamente ao Mário por terem 
estado aqui nesta conversa. 
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APÊNDICE 02 |  ENTREVISTA A ZAIDA MUXÍ MARTÍNEZ

Tempo de gravação: 46:47
Realizada em 1 de setembro de 2020

Link para gravação:
https://drive.google.com/file/d/1IwJ9Cy1t_4HWRtv7ZiPfpQJlbRV-GXsV/view?usp=sharing

Zaida Muxí Martínez: ZM
Natália Fernandes Fávero: NFF
Mário Mesquita: MM 

NFF: 
Entonces, la primera es sobre como la Zaida ha escrito Mujeres, Casas y Ciudades, es coautora de la 
Arquitetura  y Política que habla como el discurso feminista es central, escribió el prólogo de 
Urbanismo Feminista de las Punt 6, de qual yo se que hizo parte. Quería saber lo que la ha motivado a 
trabajar tanto sobre estos temas de las mujeres en la arquitetura .  

ZM: 
Bueno, son vários. ¿Son varias cosas, no? Por un lado, en un inicio es descubrirlo, no? Haber sentido tanto 
que ahora que las mujeres estamos por aquí, pues… Yo se que las mujeres llevan mucho tiempo por aquí. Y 
entonces ese fue un poco el objeto del libro, que fue empezar a buscar que habían hecho mujeres. Y cuando 
empecé era muy difícil porque casi todos los libros estaban fuera de… ya no se publicaban los que había. 
Porque sí que hay muchos libros publicados. Después en las bibliotecas también es difícil encontrar algo por 
arquitetas porque no está segregado por arquitetas. A veces no están los nombres. Pues sí que fue un trabajo 
al principio como más detectivesco. Y el libro lo que intenta es, por un lado, descubrir que ha habido otras 
mujeres y se hay alguna diferencia en la manera de enfrentar la arquitetura . Todas las que yo he 
seleccionado en el libro — que no son todas, es una selección — creo que sí, que tienen una manera 
diferente de trabajar. No por ser mujer en el sentido sexual sino porque, por el rol de género que nos asignan 
tareas diferentes a hombres y mujeres, que puede haber hombres con el rol de género feminino e puede haber 
mujeres que hagan el rol de género masculino que que es de decir: el rol del género femenino está ligado a 
los cuidados, a los trabajos de reproducción que es un... que no están, que no han estado ni están 
considerados ni visibilizados. Osea, es algo que se hace y a nadie le importa como. Entonces las ciudades no 
transponen eso, y muchas veces las arquitetura s de vivienda tan poco. Porque muchas veces vemos 
viviendas que son super famosas y que en realidad es una pesa vivir allí. Es casi imposible, no? Entonces, 
por un lado las que yo he seleccionado es aquellas mujeres que no se an olvidado dessa experiência y que por 
tanto proponen una arquitetura  o piensan la ciudad o escriben acordándose de lo que han experimentado lo 
que dicen, lo que se llama la experiência situada eso por un lado es por claro tambien si una cosa que tiene 
que ver con el sexo que es nuestro cuerpo sexuado. Son diferentes en el espacio público. Son vistos 
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diferentes los hombres y mujeres. Eso también nos lleva a una experiencia diferente. Que a día de hoy son 
diferencias, son desigualdades y no deberían ser. No? Es un poco… la selección de mis mujeres tiene que ver 
con eso. Con las que hayan trabajado desde este lugar. No? Luego, otra experiencia que también he trabajado 
es: formo parte de otro grupo que se llama “Un Día, Una Arquiteta” que, en ese caso, es una red 
internacional, fundamentalmente latino-americana o iberoamericana aunque haya algunas italianas. Aí si son 
mujeres arquitetas. Sin importar cuáles son, desde qué sitio trabajan. Pero ver que também las han aportado. 
Y tanto en Un Día Una Arquiteta como en el libro otra de las cosas que nos interesa y que me interesaba a mi 
romper es la idea de lo arquitecto o la arquiteta como... son dos cosas: como que solo hace obras, edificios y 
construye, y creo que eso es malo para todas las personas, no? Pensar que la arquitetura  solo se resume en 
eso. Por que creo que es una… Es muy frustrante como profesional después de haber estudiado por tantos 
años que solo puedas hacer eso. Cuando puedes hacer muchas otras cosas. Entonces mostrar otras maneras 
de ejercer la profesión, no? Osea, escribiendo… mil maneras! Haciendo exposiciones, haciendo de técnico o 
técnica política... Y otra cosa que es importante también para todas, para todos, no solo para las mujeres, 
también los hombres, es que son trabajos colectivos. Y la importancia de la red y del colectivo porque sino 
también es muy frustrante trabajar. Muy frustrante pensar en ser el genio creador que llegue a su… No hay 
nadie que llegue a ese papel de genio creador. No? Entonces creo que esa sea una de los problemas que 
tenemos como profesión y que por algo muchas veces los estudiantes y las estudiantes terminen la carrera 
como hartos, como… odiando todo lo que conlleva. Y creo que eso es, para mi, es muy terrible porque la 
profesión es muy bonita y… y tiene muchas, muchas vertientes, muchas maneras de ejercerla, No? Y 
también como arquitecto o arquiteta que proyectas no necesariamente tiene que ser un exercício. Puedes 
trabajar en participación, trabajar con la gente, trabajar en la guardia. Entonces se ampliamos nuestra mirada 
también nuestra utilidad se amplía, no? Entonces, digamos que eso dio lugar al libro. Buscar estas otras 
mujeres que no habían estado visibilizadas. Yo para ese libro pensé mucho. Cuando el libro estaba casi 
terminado empezamos Un Día, Una Arquiteta, pero eso es como mala trayectoria, si quieres, académica, de 
historia. Pero, por otro lado, también más al mismo tiempo que... Ya, todo esto ha empezado porque yo 
termine mi tesis doctoral entonces en 2002, que es sobre la ciudad global, de arquitetura  de la ciudad global. 
Al final terminé diciendo que como que la solución para las ciudades estará en nuestra participación, en 
incorporar la sostenibilidad y no como, evidentemente como objetivo ineludible, y incorporar la perspectiva 
de género. Sin hablar mucho, lo que quería decir por si que ya na tesis había leído unos libros y había tenido 
clases con una profesora aquí que había temas que me empezaban a sonar. Pues aquí empieza el Colectivo 
Punt6. Digamos, cuando yo he terminado la tesis hay una, hay un cambio político. Hay una serie de apoyos y 
becas y de estudio que permiten que hagamos estudios para entender lo que és urbanismo de género. Y otra 
vez, había trabajos hechos que no conocíamos. O sea había mucha reflexión, tanto aquí en Cataluña, en 
España. Pero totalmente desconocidos, no? Entonces eso dio lugar a trabajar con Punt6 y a pensar la ciudad, 
entender que, bueno, también deconstruir a nos... ambas, a ambos trabajos o ambas trayectorias conllevan 
deconstruir, deconstruirnos. O sea que también eso es algo que hace complicado a veces hablar de 
feminismo, o sea, de perspectiva de género, no? Son dos cosas distintas pero complementarias. Por que a la 
primera que… que enfrentas es a ti misma o a ti mismo, no? Digamos si tu quieras hablar de perspectiva de 
género o de feminismo tú misma eres la primera que tiene comportamientos machistas, que tienes que 
cambiar tu propio sistema de valores, y esto es, es un trabajo que mucha gente tampoco quiere hacer. 
Porque… porque a veces, bueno, hay que aceptar muchas contradicciones. No? Que todos y todas tenemos. 
Porque sea que son contradicciones, o sea que uno ve una lista bibliográfica e ves una inicial en vez de un 
nombre, lo primero que te viene en mente es un nombre de hombre. Cuando ves un libro hombre o mujer, te 
vas al libro de hombre. Cuando hay una conferencia de hombre o mujer, pues, es más fiable la de hombre. 
No? Porque todos son cosas que tenemos, bueno, culturalmente incorporadas desde hace muchos, mucho, 
muchos siglos. Entonces asumiendo estas contradicciones pues es trabajar, entender y después la otra, como 
gran contradicción, lo peleas y bueno “Será cierto todo lo que digo?” “Será que todo lo que estoy 
diciendo...?” “Esas mujeres dicen algo algo valioso?” “Será que és verdade? ¿Que he aplicado a la 
perspectiva en la ciudad?” “No saberia se se hiciera diferente?” Pero claro. Como todo el tiempo están 
diciendo que somos así y que siguen, te siguen diciendo… Es constantemente un cuestionamiento y una 
reconfirmación, no? Que no quieres...Por ejemplo, en urbanismo. No quieres ir no pensar la ciudad de la gran 
escala, las estructuras urbanas. Si, quiere decir pensar… complementar esa mirada. Porque lo que decimos es 
que hasta ahora las ciudades han estado pensadas siempre desde de la distancia — a parte el sistema, el 
sistema de planeamiento también es muy piramidal. Las cosas se deciden a una distancia muy… hace unos 
cincuenta mil planes territoriales. Un plan urbano. Logo, cuando llegas a un master plan, un plan de detalle, 
hay tantas cosas decididas. No formales pero sí funcionales, si de medidas, y a veces es difícil que ese 
proyecto pueda incorporar esa perspectiva de género, que es incorporar la vida real de todas las personas. Y 
especialmente poner en primer plano o igualdad de condiciones las necesidades que derivan de las tareas de 
cuidado. Porque eso lleva a otro uso de la ciudad, otros tiempos, y en general, han sido esas mujeres quienes 
seguimos haciendo esas tareas. O sea, porcentualmente seguimos siendo las sexo feminino/sexo mujer 
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quienes hacemos esas tareas. Pero que tambíen hacemos las otras tareas de producción, etc. Entonces 
incorporar… Yo creo que hay mucho rechazo porque no se termina de entender, porque no se entiende que 
no es ni ponerlo de rosa ni… no? “Porque me gustan las mujeres o yo quiero las mujeres incorporó…” No. 
No es eso. Es mirar — pero muchas veces no miramos eso — mirar realmente como funciona el lugar, quién 
hace qué, y entender porque quién hace qué y qué dificultades o que vantages tiene moverse por ese caso por 
la ciudad por, por el barrio, no? No sé si he contestado.  

MM:
Si.

NFF:
Si si. Muchas gracias, Zaida. Voy entonces a pasar a la próxima pregunta. ¿Puede ser? 

ZM:
Si si. 

NFF:
No se si ya has empezado un poco a responder a estos temas. Bueno, las experiências urbanas de las 
mujeres y que en tu libro tu hablas que está todo pensado bajo una óptica androcéntrica con la 
experiência de los hombres en el centro. Pero se desenha… Se diseña pela ótica androcêntrica pero 
diciendo que es para un neutro. Que no tiene nada de neutro.

ZM.
Si.

NFF:
Entonces, ¿por qué es necesario pensar sobre la perspectiva de género?

ZM:
Yo creo que… O sea, es importante cómo deshacer la idea, esa idea de neutralidad y colocar al centro lo que 
se llama la experiencia situada y otras maneras de numerar. O sea, cada uno y cada una, en nosotros traemos 
unas experiencias. E sea lo estudio que hagamos, aunque sea lo más — en teoría — científico o abstracto — 
como puede ser las matemáticas — todo está influido por nuestro… O sea, por nuestro lugar de nacimiento, 
por nuestro lugar de vivência, por nuestras oportunidades, por nuestra edad, por nuestro color, o sea… etc. 
Todo eso hace que no puedas intentar un trabajo de manera neutral. Y también de ser rico, de cierta manera, 
no? Entonces, hasta ahora, decir que hay una manera única, neutral, universal de hacer las cosas... Pero eso 
deja fuera a mucha gente, y la sigue dejando. Estoy cansada de escuchar, inclusivamente profesores 
contestan a estudiantes diciéndoles que… Porque justo esta semana me ha escrito una chica de Argentina que 
en un proyecto urbano estaban— Ella quería incorporar la perspectiva de género y la accesibilidad universal 
y le decían que eso no era… que accesibilidad universal que que tenía que ver? Que no, que estaba cansado, 
bueno, de la gente... desto... y que son cuatro y van decirle que no importa y que no tiene nada que ver con… 
con el urbanismo. O sea cómo no querer… Yo no sé si es miedo, que pasa también con la participación. No 
pensar que cuando… más dados tus recojes, o sea, cuanto más personas te informan tú quedas atado a la hora 
de proyectar. Yo creo que no, que es más rico, sobretodo si lo que te interesa es que se use. Y la gente que lo 
va a usar lo viva bien. Ahora si lo que quieres es una buena foto final de proyecto es otra cosa, no? Entonces, 
creo que nos permitiria ser mucho más ricos y ricas a todos. Veamos, esta idea de el conocimiento situado y 
reconocer, o sea, realmente reconocer porque también eso lo hace qué bueno... Es que yo tampoco se como 
sea eso senhor vive la ciudad. No? No es solo con las senhoras. No se si niños o niñas, esta persona que es 
así grande, esta persona que tiene dinero, está que  no tiene dinero. Digamos que que reconocer eso podría 
ampliar nuestras fuentes de la mirada y el principio. Cuanto más variables tiene una ecuación… No podemos 
pensar que el proyecto es una ecuación a resolver, cuanto más variables tienes, pues más certero será. 
Evidentemente, cuando esto… hay que incorporar participación, pero a veces si no hay participación también 
nuestra mirada puede ser amplia. Puede llamarse la acción participada o siguiendo una observación sensible 
reconociendo de donde miras e de quien. Pero también sería no suficiente pero sería un camino. No que no 
siempre participación y que la participación no es limitar, no es traccionar, nosotros, nos impedido como 
arquitetos o arquitetas y urbanistas tenemos una responsabilidad que es nos dibujamo. Hacemos. Y eso es 
una gran responsabilidad, no solo un gran derecho, privilegio. Y entonces cuanto más información tu 
incorpores es mejor. En su libro que en un momento desee como puede ser que los urbanistas sigan 
resolviendo cuestiones que tienen que ver la ciudad con una única variable? En lugar de poner múltiples 
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variables. No? Como nese momento ya hacen los economistas y los matemáticos, que hacen ecuaciones de 
múltiples variables. Evidentemente, tampoco hay una solución única y certera. Hay muchas soluciones pero 
hay que también poder explicar porque tú tomas una decisión y cuáles son los valores que se eligen. O sea, 
que en un caso, en una participación alguien ha comentado que no estás ni dentro del proyecto o no puedes 
llegar o no estás de acuerdo entonces tienes que saber explicar porque no. Pues se es como aprender también 
a dialogar que es algo que tampoco sabemos mucho. No se si te he contestado.

NFF:
Si, si. 

ZM:
Entonces, entonces… Perdón! Pensaría incorporar la experiencia de las mujeres porque nos aportan datos 
que no están en… hasta ahora incorporados en la planificación del proyecto urbano. Y que, y que a veces es 
como… y que evidentemente como proyectistas no es suficiente ser mujer. Porque yo como mujer no tengo 
la experiencia universal de todas las mujeres. No? O sea que aunque haya una mujer en el equipo no es 
suficiente.

NFF: 
Gracias Zaida. Voy a pasar a la siguiente. Sobre prácticas urbanas feministas. Entonces quería te 
preguntar si puedes hablar un poco de algunos colectivos o arquitetas que trabajan estas cuestiones y 
cuestiones de dar visibilidad a estas comunidades que son excluidas de la visibilidad a las aportaciones 
de las mujeres. E se sabes explicar… pero, algo… puede ser corto pero que es que ellas hacen que 
entonces es diferente de otras prácticas de arquitetura ? 

ZM: 
Dime también una definición de feminismo que parece simple y bonita y fácil que es de una periodista en los 
años 80, creo que ella ha dicho que el feminismo es la idea radical de que las mujeres somos personas. 
Como… No? Un poco simples pero me parece que, bueno, que es importante decirlo. Qué hace diferente? O 
sea, quien? En Barcelona, tendríamos unánimemente dos grupos trabajando que son Equal Saree y Punt 6. Es 
cierto que ahora empiezan a salir más jóvenes arquitetas que las están intercorporando pero lo pueden 
incorporar en su trabajo. No se. También Sandra Bestraten como arquiteta en Bestraten Hormias que es un 
estudio Bestraten Hormias. Hicieran un proyecto importante que es la Ca La Dona que es la casa de una 
asociación de ministras que agrupa muchas asociaciones feministas de diferentes ámbitos muy participado 
tanto en el diseño, en el programa, en el diseño, como en la construcción. Entonces, ¿qué diferencia? Yo creo 
es, por un lado, suponer la experiencia de las personas en primer plano. Un trabajo que intenta ser más 
horizontal se aplicando. No hay saberes más importantes o menos importantes si no que la voz de todas las 
personas es igualmente escuchable, escuchada. No quiere decir que, como decía antes, que vas a hacer o que 
tu no vas a defender tus ideales o no vas a contestar o vas contrastar siguiendo en cuanto lo haces y qué 
cuestiones técnicas que ellas están… Se tiene que solucionar de otra manera es como es el diálogo, no? Y 
fundamental… también fundamentalmente trabajar de manera diferenciada con mujeres. Aunque siempre 
han participado. O sea, proyectos amplios hacer un trabajo específico con mujeres porque aún hoy sigue 
pasando que en sitios colectivos las mujeres hablan menos. Estamos hablando de cosas importantes cómo 
pues el urbanismo. Entonces, dar un espacio para su propia expresión sin sentirse coartada por esas otras 
miradas es importante, no? Para empoderar y que puedan después hablar en un espacio más colectivo. 
También es importante cuando haces estos trabajos ver como llegas a las mujeres por… bueno, a todas las 
personas. No es solo también es un proceso de participación pero que no vale, no basta con… publicarlo sino 
que has de pensar “Bueno que no solo los colectivos, son las personas que interesan hacer. Hay que 
buscarlas, plantear sus pies. Ver cuáles son sus tiempos. A veces… Por hay… el “proceso ideal” de 
participaciones está reñido con los tiempos que tienen las personas entonces hay que usar, que ser muy 
creativa a la hora de pensar como haces ese proceso participativo para que puedan participar 
fundamentalmente las mujeres para que, claro, son las que menos tiempo tienen. Si tu miras el uso del 
tiempo de las mujeres, casi no queda tiempo social o tiempo de deporte. No tienen. Pero no porque no les 
gusta, se no porque todo lo outro les lleva mucho tiempo. Entonces a veces puede ser cosas más pequeñas, 
hacer procesos en sitios donde las mujeres van, o sea la escuela de ninõs y ninãs, el mercado, aún que no sea 
el proceso ideal pues las cosas tienen que ajustarse a la realidad. Entonces a las cosas… Tanto Equal Saree 
como Punt6 las hacen las dos. También ambos grupos han trabajado con ninõs y ninãs también. No son las 
únicas! Pero si con un objetivo diferente. Porque hay mucha participación con los niños y ninãs que tiene que 
ver con lo lúdico que probablemente está super bien pero también teniendo cuidado. Hay que prestar 
atención para que tanto niños y niñas sean igual, hay todo, sean capaces de visibilizar sé hay una 
desigualdad. Que también de niños y ninãs tienes asociado ciertos usos del espacio y no los cuestionamos. 
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Entonces las dos grupos tienen trabajos interesantes en patios escolares y no tanto ir a decirles “ah el uso del 
espacio… es que hay mucha pelota”, no. Es si no, que salga, que, que ellas mismas reconoscan y miren, 
sepan reconocer cual es el… Bueno, descubrir como puede ser que ellos tienen… Que no, que la mayoría no 
pueda jugar en el espacio. Después tenemos el colectivo Lacol, de arquitectos, también trabaja… incorpora 
su único foco, pues es un colectivo, casi la mitad, son bastantes, casi la mitad son mujeres. Entonces sí que 
incorporan. Voltes es otro grupo joven de arquitectos y arquitetas que supongo que también… no sé cómo 
desarrollan los trabajos pero yo diría que algo… sí que deben incorporar. Después hay un grupo de arquitetas 
que se llama Cierto Estudio que son más arquitetas proyectistas incluso, creo. Por eso sería interesante hablar 
con ellas porque ellas sí que han hecho un proyecto de viviendas y están proponiendo tipologías de vivienda 
que intentan romper con las clásicas jerarquías de espacios y a ver si ellas tienen, al proyectar… Yo creo que 
sí, pero bueno. Como incorporar, no? El género. La via feminista… Creo que el género sería una herramienta 
más metodológica que de que nos hacen de cómo pueden aplicar sobre la perspectiva socio-económica no se 
quê. Pues bueno. Género es otro abordaje que nos permite diferenciar… as veces no por género. La 
perspectiva de género tanto entiendes que las mujeres y los hombres tenemos asignados roles diferentes. Por 
un lado tú estas estudiando los sexos para ver que tareas de género diferentes hacen, no? Pero al final lo que 
te darias es una información… Como si. Si en un barrio estudias cuantos proprietários hay, cuántos personas 
alquilan, cuantas personas con estudios universitarios, sería un dato más. O sea, por que sabes, no sorprende 
como la negación a ese grupo que no lo entienden. Un grupo que te da otra información más. Eso sea una 
cuestión. Es una información que después puedes responder a ella o no. Desde una filosofía o desde un 
postulado de los conceptos feministas estamos como que agregando-los. Que lo que tu interés es de hacer 
unas políticas o un urbanismo o una arquitetura  que colaboren a la igualdad que es consagrada a las mujeres, 
la igualdad de condiciones. Y también ambas perspetivas  son interseccionales. O sea, que quiere decir que es 
mujer? Nuevamente, se uimos a una categoría universal, tampoco pensamos que ser mujer es una categoría 
universal. Entonces aparecen otras variables que también hay que ir incorporando. Y que cuando trabajas con 
mujeres en procesos de participación, su perspectiva, su relato, su historia no obedece solo a su experiencia. 
Que las experiências suelen ser la ultima que aparece y que dan un poco como vive toda su entorno, porque 
son las cuidadoras y entonces saben las dificultades de su yerno, su hijo, su hija o su marido, a viejas, los 
hijos, sus nietas y muchas veces cuesta que salga ella misma. Eso también tiene que ver cómo nos 
socializamos como mujeres, no? 
No se si te he contestado. 

NFF: 
Si si.  

ZM: 
Después hay en… así como en Catalunya, todos los grupos que te dice son catalanes. Después está, la 
Patrícia Reus y Jaume Blancafort en Múrcia, Oihane Ruiz Menéndez que está en Madrid pero que es de País 
Basco. En País Basco hacia un colectivo que ya no existe que sería ColectivoA, que también hay un profe de 
la escuela de San Sebastián que se llama Koldo… el apellido no me acuerdo. Si después quieres que te 
mande esto por escrito y haga un contacto te pongo. Después en Madrid también hay una profesora que hace 
mucha investigación y investigación aplicada que es Inés Sánchez de Madariaga que ya no considera tanto la 
cuestión del feminismo como género pero bueno, si que ha sido una precursora de los temas de 
investigación. Anna Bofill aquí en Catalunya también como maestras.  

NFF: 
Muchos nombres! Mucha jente!  

ZM: 
Si. Se si quieres, después te los escribo bien.  

NFF: 
Si! Voy a ver si consigo, transcribiendo, tenerlos bien y despues te voy a pedir.  

ZM: 
Vale! Muy bien.  

NFF: 
Creo que ya has respondido a todo. 

MM: 
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A mi me gustaría hacer una pregunta, Zaida.  

ZM: 
Si. 

MM: 
Se possible.  

ZM: 
Si, si si. 

MM: 
Bueno. Me gustaría saber, y es algo que tiene que ver con la tesis de Natália, que está estudiando la presencia 
de las mujeres en el espacio público, la visibilidad. Su visibilidad o invisibilidad. Como estará en 
Barcelona, si se nota que hay un urbanismo feminino? Por ejemplo, en esta gestión de Ada Colau si 
algo ha cambiado en la ciudad. Que se puede decir que las mujeres que están más presentes o qué 
espacio está dibujado más de una forma que no sea tan masculina, tan  para los hombres, tan… 
Bueno, se nota que hay urbanismo que… las mujeres y las mujeres arquitetas cada vez son más. Cada 
vez son más estudiantes mujeres en las escuelas de arquitetura . Se hay algún reflejo de eso en el 
trabajo cotidiano, en el espacio público? Se la ciudad en los últimos cinco-diez años se ha cambiado y 
se ha sido sensible al urbanismo feminista? Se lo quieres. 

ZM: 
Son varias cosas. Que... por un lado que los cambios son lentos y por ahí… tanto a las crisis que hemos 
tenido várias. No solo la que estamos ahora si no también con la crisis política de aquí. Las cosas se hacían 
más lentas posiblemente. Y son lentas al ver los cambios. Pero si que se ven en… hay várias ordenanças, 
digamos, en como las normativas políticas hay que seguir en diferentes campos donde se han hecho estudios 
y se se han hecho recomendaciones y caminos para ir abordando diferentes temas y incorporando la 
participación feminista. Hay del espacio público si. Hay unas políticas que están buscando re-incorporar y 
proponer de protagonista precisamente niños y niñas y las personas que caminan, la seguridad en el espacio 
público. Claro, la pregunta es “si esto hubiera pasado igual si no estaban ellas?” No lo sabemos. No lo 
sabemos porque también hay unas dinámicas de ciudad que son lentas y que de alguna manera la ciudad iba 
caminando hasta allí. Porque ya también se venía trabajando hace tiempo. Pero yo creo que sí, que hay. Hay 
sobretodo y que es algo que ciertos perfiles o ciertos sitios no perdonan al gobierno atual. Es que poner en 
primer plano la cotidianidad vulgar, normal, y no los grandes eventos, las grandes cosas. Evidentemente ese 
tiene que tener mano así en la ciudad pero menos, y eso es algo que no gusta, no? Porque… Pero si que hay 
un cambio de sensibilidad. Hay unas nuevas normas. Hay un proyecto que a mim me encanta que si queres 
despues lo busco o lo envio que es… a cargo del departamento de educación que seguramente hay tecnicos y 
tecnicas y ya estaban en ese camino pero han encontrado un buen ambiente político para hacerlo, no? Que es 
un proyecto, un plan urbano, de la ciudad jugable, lo se llama. Que es transformar todos los espacios de la 
ciudad en espacios jugables, o sea son seguros, en que no se pueden escuchar coches. Que se está haciendo 
ahora que también con la excusa del COVID ha ido más rápido. No? Ha ido más rápido, o sea, se quitaron 
muchos carriles de coches, se ha pintado… aunque se ha hecho de manera… 

MM: 
Si, las calles están pintadas. 

ZM: 
Si! Táctica pero que ha servido para darle un, como una, un empujón hasta políticas que hasta si no son como 
más lentas. Enton en la ciudad jugable lo que han hecho es estudiar toda la ciudad de Barcelona en función 
de donde están los espacios de juego, que características tienen, donde estan, que son las que tienen menos y 
han una serie de políticas y de proyectos, por exemplo desde espacios de juego como “pop-up”, cómo se 
fueran las tiendas que aparecen. O sea de ponerlo en un lugar, colonizarlo con cosas de juego y ver que pasa. 
Pero que cada día la sacan y las ponen para ir después, bueno, después con algo más fijo, y después con algo 
más fijo. Entonces eso a mi me parece una señal importante. Después hay muchas cosas de participación que 
han incorporado la perspectiva de género. O sea, hay incorporar e han hecho un manual. Hay una ordenanza 
de  urbanismo con perspectiva de género y un manual de incorporación de perspectiva de género. Entonces, 
si que se va haciendo curso… Lo que pasa es que todo el dia hay una distancia con los profesionales de 
nuestra profesión. Porque hay muchos y muchas — aún que sean mujeres — que dicen que no, que no tiene 
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nada que ver, “Que yo ya miro” porque bueno. O sea, es… Hay una falta de pedagogía, pero yo creo que 
muchas — tampoco todo — mucha de la gente joven que sale lo entiende mejor.  

MM: 
Yo tengo otra pregunta. Que piensan los hombres, tus colegas, por ejemplo, del trabajo de, bueno, del 
movimiento feminista en estos colectivos y en la profesion, y que dicen? 

ZM: 
La mayoría, o sea… Hay colegas que son aliados, evidentemente, muchos también. Pero también hay 
muchos que siguen diciéndome, pasando… O sea, también te felicito por estar apoyando ese trabajo, no? No 
se tu lo que tu pensabas antes o que piensas ahora pero me parece estupendo que aunque no sea tu… 
Poniendo que no sea tu perspectiva, tu posicionamiento que le dejes y la apoyes para que siga. Aquí eso no 
pasa. Hay una cantidad de profesores que les dicen que eso es una moda, que es una tontería con la cual 
demuestra un… como un gran rechazo sin conocer. No? Yo me pregunto qué otra área de conocimiento tu te 
atreverias a decir… Bueno, se todos son inclusivos en general y definitivamente se atreven a decir que no 
son importantes. Hablamos de sostenibilidad y te dicen muchos aún hoy que una o una arquitetura  es 
sostenible. Depende que consideren una arquitetura . “Que la accesibilidad? Porque es un rollo y me molesta 
mis obras.” Y género también. No? Entonces, hay mucho… muchos profesionales que no… dijen seriamente 
que no lo entienden. Por ejemplo en otro dia con un colega que quiero mucho y que y no daba en ese entorno 
para discutir porque estábamos en un final de carrera en un tren de Grado y mucho rápido “No! La ciudad, la 
ciudad es la ciudad metropolitana. Eso de la ciudad de quince minutos es una chorrada.” Y quede “También 
tu caes en eso?” No es “o”, es “y”. No? La ciudad metropolitana es importante, evidentemente es importante 
entenderla. La ciudad de quince minutos también. Y pero hay, no se… Supongo porque… Bueno, ese, 
somos, estamos todos formados por una cultura machista y patriarcal y por tanto cuesta abrirse un poquitito a 
esto. No? A escuchar. Bueno, yo creo que también porque tiene que ver al génesis de nuestra formación 
porque como decía también cuestiones de sustentabilidad y accesibilidad. Es bestial. Lo ha dicho el director
— la presidenta ahora del Colegio Arquitetas o Arquitectos. Es una arquiteta, Sandra Bestraten, que es, que 
trajo mucho en comparación mucho coparticipación y mucho ha hecho por la accesibilidad en esta ciudad. 
Bueno y dice que cada vez que saca el tema en las reuniones de… del Colegio pues… Dicen “Bueno, ya 
estas otra vez con eso?” O sea, cómo… no, no se. Es muy fuerte, ¿no? O sea, como… Bueno, nuestras 
estructuras de piensamiento.  

NFF: 
Yo cuando escogí este tema para tesis supe más tarde que tenía otras colegas que también, que han ido a 
hablar con otros profesores “Hola! Yo queria hacer una tesis sobre las mujeres, la ciudad, el acoso sexual” y 
la respuesta— o sea, esto a sido este año o a un año atras — “No, eso no es un tema. No hay nada para decir 
sobre eso.” Entonces creo que hay por parte de la formación y los profesores aún hay mucho esto de “no, eso 
no es algo”. Pero, las alunos, decimos todas “no!” 

MM: 
Es curioso, Natália, porque el colectivo feminista de la faculdad, o sea, de lo que nosotros hacemos parte, 
que ha hecho una instalacion como una performance en el início del COVID. En el marzo deste año.  

ZM: 
Si. 

MM: 
Sí y ha sido una instalación con lo que la gente dice en clase. O sea lo que los profesores dicen en clase de 
sus alumnas y los colegas dicen de sus colegas y ha sido fantástico porque se oye cosas que no se deberían 
oír en el siglo XXI. 

ZM: 
Totalmente. 

MM: 
Porque es inadmisible. Y hay gente que ha contestado y que ha visto la performance y que se ha… bueno, 
fijado en algunas frases dichas por, principalmente por profesores y una chica de Estados Unidos ha dicho si 
esto pasara aquí que el profesor se iría a la calle, porque no seguiría dando clases en la facultad. Es que aún 
vivimos una escuela machista en que el papel de la mujer es depreciado y por ejemplo, tenemos un sesenta, 
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dos tercios de mujeres en, bueno, como alumnas, y sólo el veinticinco por ciento quedan dando clases ai. O 
sea, es un universo completamente al revés de lo que sería. 

ZM: 
Si aquí es igual. No y estas acciones de colgar frases de profesores, a veces de compañeros también, se ha 
hecho en muchas escuelas latino-americanas. Yo he insistido que lo hicieran en Barcelona porque también 
tienen, tienen algunas recorridas. No lo hicieron, a ver si lo hacen en otro año. Pero también hay un 
whatsapp… ¡No! Hay un instagram, por ejemplo, de la escuela de Montevideo donde ponen frases y hay 
algunas que dicen “¿Cómo puede ser?” O sea… Es que es terrible, terrible! Y por ejemplo nosotros hicimos 
un ejercicio para marzo de este año, justo la última clase antes del confinamiento. La propuesta de las 
estudiantes de urbanismo me pidieron se podíamos hacer un ejercicio, bueno, se podíamos hacer algo 
especial, bueno, “si claro”. Entonces hicieron, me dieron, hicieron  una lista de cosas que te pueden pasar en 
la calle. No? Que te pasan, desde nada hasta lo peor. Que entonces la idea era leer cada frase y los chicos y 
chicas cuando se sienten templados que les ha pasado eso hacen un paso adelante. Y entonces era, la clase 
era la mitad chicos y la mitad chicas. Hicieron, al principio todos porque iba como de leve a grave, lo que se 
iba diciendo. Al principio iba muy parejos y llegamos a un momento en que los chicos no se mueven más y 
las chicas se siguen moviendo. Y entonces, bueno, yo para hablar… Los chicos, lo increíble es que algunos 
chicos decían que “Nunca pensé que fuera así.” Nunca… Bueno, que a veces es, bueno, como está tan 
escondido o está tan hablado entre grupos como de mujeres, pensamos que los otros también se dan cuenta. 
No? Entonces, pero, sorprende si el machismo que hay es… Por que a Patrícia Santos, igual te lo cuenta ella 
o ya lo sabes, cuando hizo una exposición hace… 

NFF: 
A si, que ha quedado estropeada. 

ZM: 
Que la rompieran en la primer noche.  

MM: 
Si. 

ZM: 
Y era una exposición de arquitetas para marzo, o sea… Muy fuerte.  

MM: 
Si. 

ZM: 
Hay mucho camino para andar.  

NFF: 
Creo que como somos cada vez más mujeres va a haber cada vez menos espacio para el machismo.  

ZM: 
Si, si. Pero hay que lucharlo diariamente hay y ahora hay, bueno, como está pasando... Yo creo que como 
estamos en un momento más grave en el movimiento del feminismo, en el momento como civilización 
estranho y de que debería ser de cambio! Porque como venimos vamos muy mal. Pero por eso también hay 
mucho ruido y mucha busqueda de poner peleas internas desde fuera, no? Que tanto en cuestiones de cambio 
de modelo de ciudad, de cambio de modelo de sociedad y también de feminismo, no? Entonces, no hay que 
bajar la guardia porque estamos en un momento muy complicado. 

NFF: 
Si. 

MM: 
Bueno, Natália. Qué quieres preguntar más?  

NFF: 
No se si tengo más preguntas. 
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ZM: 
Bueno se te acuerdas otro dia me puedes escribir.  

NFF: 
Si! Pero muchas grácias Zaida por teres acceptado venir! 

ZM: 
De nada! Con gusto! 
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APÊNDICE 03 |  ENTREVISTA A HELENA GRANGEIA

Tempo de gravação: 01:00:11
Realizada em 3 de setembro de 2020 

Link para gravação:
https://drive.google.com/file/d/1Wll7y26wgoxz23sNU7EfK86lcxtRU1VZ/view?usp=sharing

Helena Grangeia: HG
Natália Fernandes Fávero: NFF
Mário Mesquita: MM

NFF: 
Helena, obrigada por aceitares ser entrevistada! 

HG: 
Obrigada! Eu— é— é um prazer apesar de que, como eu te disse, eu não se até que ponto é que isto pode ser 
assim tão interessante o que eu tenho para dizer para vocês. Mas pronto! Vocês logo vêem, está bem? 

MM: 
É, é interessante! 

NFF: 
Eu acho que é, também! Mas vamos ver. Eu ia sugerir, antes de começar a fazer perguntas, de explicar um 
bocadinho a minha tese e um pouco o que é a questão das entrevistas também. 

HG: 
OK  

NFF: 
Boa. Eu não sei se tiveste chance de ler o plano.  

HG: 
Eu confesso que tive um bocadinho atrapalhada com trabalho esta semana. Passei a vista nas questões e não 
consegui ler o teu plano. Portanto, agradeço que de facto faças esse enquadramento que é importante.  

NFF: 
Sem problema! Basicamente, eu estou a tentar, o meu objeto de estudo é a questão das vivências das 
mulheres no espaço público. E, enfim, estou com a tese a fazer uma espécie de levantamento do que é que 
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está a ser discutido e escrito e investigado sobre esse tema, e como é que ele está a ser aplicado nas práticas 
de arquitetura . Nós acabamos por ter mesmo, agora, coletivos de arquitetura  que se chamam, que trabalham 
sobre o que se chama de urbanismo feminista. Trabalham com comunidades de mulheres, comunidades de 
minorias, com crianças, enfim. Trabalham muito a questão da segurança, da mobilidade… 

HG: 
Sim. 

NFF: 
E eu estou a fazer um conjuntinho de entrevistas. Fiz duas a arquitetas que trabalham em investigação nestes 
temas, da mulher na profissão, da mulher como sujeito que vive a cidade — uma portuguesa e uma do 
contexto estrangeiro, que é argentina. E vou entrevistar também uma arquiteta que faz parte dum coletivo 
que faz este tipo de projetos, também, não, fora de Portugal, porque em Portugal ainda não existe. E achei 
que fazia sentido entrevistar, neste caso, a ti, psicóloga, dar um pouco… Enfim, que saiba talvez explicar 
melhor a questão das mulheres que vivem o espaço. A questão do medo, a questão das violências e do que é 
que é o crime, enfim. Que são coisas muito negligenciadas na nossa área de estudo. Nós como arquitetas 
projetamos para um sujeito neutro da cidade, e as vezes as necessidades das mulheres são pouco postas, 
enfim, não são muito bem tomadas. Bom! Não sei se… Acho que já expliquei. 

HG: 
Muito bem! Sim, sim. Explicaste muito bem. Antes de mais, parabéns! Por esta coragem. Que é preciso 
também coragem para abordar estes temas e seguir em frente. Mas é preciso assim mais mulheres como tu 
que, de facto, Natália, agarrem estes temas e que os levem para a frente e que dêem visibilidade. E é muito 
interessante, acho muito, acho que vens aqui na mouche não é? Trabalhar aqui coisas que são completamente 
pertinentes, muito actuais, e muito pouco exploradas ainda. Não é?  

NFF: 
Estão a ser cada vez mais exploradas, ou pelo menos agora as mulheres, as alunas que se estão a formar estão 
cada vez mais atentas a estes temas. Somos mais mulheres na profissão, enfim… Sim! Cada vez mais 
mulheres a estudar e é isso, cada vez mais mulheres na profissão. Vou-te então começar a ler— a perguntar. 
Eu não sei se tens aí aberto ou se partilho o ecrã? Para se ver as perguntinhas.  

HG: 
Como quiseres! Se quiseres podes só ler. Como quiseres / achares melhor. 

NFF: 
Eu sinto que às vezes pode ajudar tar a ver.  

HG: 
OK! Tu é que sabes.  

NFF: 
Não, eu posso ler! Eu fiz— na verdade eu fiz quatro perguntas. Não sei se a primeira faz sentido que seria 
relacionada com… Eu vi que no— tiveste e envolvida num projeto de investigação que tinha a ver com risco 
e insegurança em contextos urbanos. 

HG: 
Certo. 

NFF: 
E não sei se faz sentido perguntar se podes explicar um bocadinho o que é que foi explorado aí? Ou então se 
avançamos logo para as outras três? E nessas três perguntas tu consegues ir inserindo um pouco o que é que 
foi a tua experiência. 

HG: 
Eu posso começar se quiseres, por responder a isso, em termos da minha experiência profissional. Que acho 
que era isso que tu perguntavas na primeira questão. Não é? Em termos da minha experiência profissional, 
e mais especificamente nas questões da investigação. Aquilo que eu investiguei que possa ser 
interessante, não é? Para esta questão da insegurança, desta questão do género. Portanto, eu acho 
importante, em primeiro lugar: a questão da insegurança. Quanto eu tive a trabalhar sobre a questão das 
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inseguranças — nós falamos sempre as inseguranças, porque é um conceito que logo à partida que é plural. 
Não é? Aquilo que é inseguro para mim não é inseguro para o outro. Nós criamos aqui imagens do medo e 
estas imagens do medo podem ser muito diversas. Contudo, elas estão muito ancoradas nas nossas 
experiências pessoais, nas nossas vivências, portanto, a insegurança é algo que é muito subjetivo. Qua parte 
também das nossas vivências, daquilo que nós somos. Mas também, baseia-se muito e sustenta-se naquilo 
que é — que são — códigos sociais, se quiserem, na própria estrutura social onde nós estamos inseridos que 
fazem com que nós vivemos muitas vezes o mesmo, a mesma situação duma forma muito diferente. E agora 
pegando na questão do género, é muito nós vermos nos estudos todos de vitimação em que eu já estive 
envolvida, de facto, há muitas vezes esta ideia de que homens e mulheres têm a mesma prevalência em 
termos de vitimação. Por exemplo, agora que se fala, vou dar o exemplo, na violência no namoro que, ao 
contrário na violência nas relações adultas, que os rapazes e raparigas têm mais ou menos ali a mesma, o 
mesmo tipo, a mesma prevalência em termos de incidência dos comportamentos. Sobre, por exemplo, a 
questão do assédio. As pessoas dizem que um piropo também poderá não fazer sentido. Contudo, é preciso 
nós interpretarmos esta experiência naquilo que é ser mulher. Ou melhor, reformulando, que acho é muito 
importante: de que mulher é que nós estamos a falar? Porque não há o ser uma mulher. Mas há esta 
multiplicidade, esta diversidade do que é ser mulher. Não é? É ser mulher negra, é ser mulher imigrante, é ser 
mulher branca, é ser mulher de classe média, é ser… que mulher é que é? E depois nós vamos pegar naquilo 
que é a teoria da interseccionalidade. Não sei se já ouviste falar? Pronto, que é muito interessante para os 
estudos feministas. Estes são estudos feministas mais de vanguarda. Não é? Que nós não estamos a falar 
numa única forma de nós, de eu enquanto mulher, eu não posso dizer que a minha experiência é igual, por 
exemplo, à tua. Porque, de certeza, e eu conhecendo-te pronto, tenho algum, algumas — o teu orientador 
caiu. 

NF: 
Sim, estou a ver que saiu. Mas ele quando voltar entrar… 

HG: 
Continuamos, não é? Pronto. Mas, por exemplo, vamos imaginar. Por exemplo, o facto de haver uma mulher 
imigrante. Mesmo que seja uma mulher branca, tem uma vivência diferente. E portanto, esta questão da 
insegurança vai ser vivida duma forma diferente. Isto, nos estudos em que nós fizemos é interessante nos 
estudos quando estudei a parte da insegurança, não estudei tanto numa perspectiva de género. A não ser um 
estudo em que eu trabalhei a questão da insegurança a partir da experiência de vítimas de violência 
doméstica. E é muito interessante que apesar da vivência de insegurança partir muito do espaço doméstico, 
daquilo que são as vivências da intimidade, é muito interessante porque tanto as mulheres que são alvo de 
stalking e de perseguição como as mulheres que são alvo de vitimação na sua intimidade, elas muitas vezes 
vão começar a generalizar o que é a sua imagem do medo. E muitas vezes estamos a falar numa violência de 
género em que o principal perpetrador é o homem. Normalmente, o que é que acontece a estas mulheres que 
são vítimas em vivências mais de intimidade a partir só de um sujeito masculino? É que muitas vezes vão 
generalizar esta imagem de medo para todos os sujeitos masculinos. Estão a ver? Portanto, como é que, 
estava a dizer. É importante não termos só em consideração aquilo que são as nossas experiências pessoais, 
aquilo que é a nossa história de vida, como também as nossas diferentes pertenças, não é? Do ponto de vista 
cultural, do ponto de vista étnico mas também os códigos sociais, os códigos de género, em que nós 
habitamos. E costumava dar sempre muito um exemplo que é se eu tiver a ser perseguida na rua ou ser 
seguida na rua, por exemplo, e olhar para trás, e vir, por exemplo, um homem, que eu reconheço que é um 
homem, e se calhar, com uma constituição física que é superior à minha. Eu se calhar começo a andar mais 
rápido. E se essa pessoa me acompanhar eu se calhar tenho medo e vou tentar procurar alguém. E agora por 
isso é que é muito interessante a questão da arquitetura  e do urbanismo em particular. Muitas vezes as 
mulheres, por causa disso, vão procurar sítios com mais pessoas e com mais luminosidade, não é? Mais 
abertos. Estão a ver? Isto é muito importante. Se pelo mesma razão, pelo sítio, exatamente no mesmo 
contexto tivermos um homem em que olha para trás e vê uma mulher e que constituição física e logo à 
partida, isto, quer dizer, isto não é literal. Mas muitas vezes a constituição física duma mulher não é assim 
tão forte como daquela pessoa, daquele homem. Acontece, é que, muitas vezes o homem pode olhar para trás 
e até se sentir lisonjeado ou então não ligar e continuar o seu passo, não acelerar e aquilo não ser de facto 
algo que seja constrangedor ou que lhe vá incutir medo. Não é? Portanto.  

Desculpem isto é a minha filha mais pequena, mas está, está o pai com ela. Portanto está segura. Não há 
problema, desculpem lá! Fica assim gravado mas passam esta parte à frente, depois na gravação.  

Pronto. Eu não sei se expliquei assim um bocadinho, duma forma geral. Portanto, acho que passa muito pela 
questão de que é muito esta subjetividade do que é a insegurança, não é? Destas imagens do outro, imagens 
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do medo que são construídas com base nas suas vivências pessoais, naquilo que são os nossos códigos 
também, naquilo que é a nossa cultura, a sociedade em que nós estamos inseridos. E que não há uma única 
vivência de medo. Há várias. Há múltiplas. OK? Depois há uns estudos muito interessantes na criminologia 
que também é interessante — às vezes não é, por exemplo quando se tenta baixar as taxas de crime, isto 
muitas vezes não é isto que interessa. Interessa é baixar a insegurança. Porque muitas vezes, mesmo que as 
taxas de crime estejam baixas mas se a população se sentir insegura isto não funciona. As pessoas têm de se 
sentir seguras. Portanto, mais do que as taxas de crime, é o sentimento de segurança que interessa. As 
pessoas sentirem-se bem. É o bem-estar. Esta subjetividade é mais importante muitas vezes do que aquilo 
que é objetivo. E desculpem lá! Eu estou a falar muito mas já agora há uma imagem que é muito interessante 
que é: nós temos sempre medo do… Há esta imagem do “stranger danger”. Ou seja, o perigo reside sempre 
num estranho de alguém que está na cidade, no espaço público, não é alguém que está na nossa casa. E nós 
sabemos, quando vamos analisar as taxas de crime, nomeadamente mulheres, a mulher é mais provavelmente 
vítima de crime na sua própria casa do que propriamente no espaço público. Só que, qual é a imagem de 
medo que a mulher tem? Stranger danger. Não é? Esta imagem pública do medo faz com que retraia também 
as suas, os seus comportamentos. Uma mulher muitas vezes não sai, não quer sair à noite sozinha em 
determinada parte da cidade porque sente que é inseguro. O sente. Pode até não ser mas sente. E se calhar em 
casa, em sua própria casa, até muito mais insegura do que naquela rua. Mas esta noção, esta ideia de 
insegurança, não é?, está incutida nos códigos de género. E fazem com que nós experienciamos e 
vivenciamos, escolhemos as nossas experiências, restringimos os nossos comportamentos de acordo com 
estas imagens. Sim? Ajuda?  

MM: 
Ajuda. 

NFF: 
Sim! Ajuda bastante. Não sei que mais perguntas fazer sobre… Mas, obrigada! Eu agora— a pergunta 
seguinte era um pouco no que já começaste a explicar.  

HG: 
Certo. 

NFF: 
A questão das vivências das mulheres/femininas urbanas, ou mulheres na cidade. Enfim, o textinho 
que eu escrevi foi de: Homens e mulheres partilham das mesmas vivências na cidade? Ou seja, 
interessa-me saber se as  mulheres, como vivenciam o espaço urbano, a sensação de segurança, a 
sensação do medo. Ou, neste caso, sim. De segurança ou insegurança — não é do medo — e se 
estamos… Ai! Desculpa!  

HG: 
Não faz mal. 

NFF: 
Estou a atrapalhar-me um bocadinho. Mas pronto, se estamos de facto expostas a violência quando 
circulamos a cidade? Se só temos medo duma violência que acaba por não acontecer mas somos 
incapacitadas na mesma?  

HG: 
Somos sim. 

NFF: 
Se consegues caracterizar um pouco as vivências das mulheres nesse sentido? Eu não sei se a pergunta está 
muito bem formulada.  

HG:  
Está bem formulada! Tá óptimo. Eu acho que também já fui respondendo um bocadinho há pouco, não é? 
Mas de facto, estas experiências, estas imagens do medo, as imagens do outro, aquilo que nós temos na 
cabeça do que é que é o outro. E do que é que poderá estas imagens stranger danger, como eu vos estava a 
dizer. Claro que condicionam. Condicionam-nos a nós todos os dias. E muitas vezes sem nós termos esta, 
sem nós termos este tipo de consciência. OK? Portanto, ela não é consciente. Eu posso não pensar “Ok! Eu 
vou sair de casa e tou com medo.” Mas na hora de escolher um caminho, o meu caminho vai ser determinado 
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por esta minha percepção. OK? Por esta minha avaliação subjetiva. OK? E isto é muito interessante. Porque 
isto está presente em todas as nossas decisões, estão com base, têm por base, não é?, esta balança que nos diz 
“Isto é perigoso” / “Isto é seguro.” “Eu vou por ali ou vou por ali.” Analisar sempre os prós e os contras. Nós 
somos pessoas racionais. Também temos a nossa parte mais impulsiva. Mas o que é que pesa nesta balança 
vai depender exatamente de eu, por exemplo, de eu ser mulher, ou de eu ser mulher, por exemplo, com uma 
deficiência, de eu ser uma mulher negra, de eu ser uma mulher imigrante. E há zonas da cidade que nós 
sabemos, por exemplo, a população LGBT é muito interessante. Há estudos muito interessantes em termos 
geográficos. Da geografia. Também acho que, também tem muito a ver com urbanismo. Também de alguma 
forma, neste sentido que eu vou explicar. Que, por exemplo, em partes da cidade em que as pessoas LGBT 
sentem-se mais livres para expressar o seu próprio eu. OK? Não se sentem tão constrangidos. Enquanto que 
há outras zonas da cidade em que muito dificilmente encontras duas lésbicas a dar as mãos ou dois gays a dar 
a mão. Não é? E que noutras zonas isso parece que já é permitido. A mesma coisa para as mulheres. Que há 
zonas, certeza que lhes transmitem mais confiança. E há zonas em que se sentem muito mais constrangidas, 
muito mais diminuídas. O espaço público é um espaço particularmente problemático para as mulheres. Em 
termos mesmo da postura, do saber falar, do abordar. Não é? É, tudo isto é constrangido pela experiência de 
ser mulher.  

NFF: 
Sim.  

HG: 
Se quiseres eu posso explorar aqui mais alguma parte? Eu também falo muito, como vocês também já 
perceberam.  

NFF: 
Não mas, tudo bem. Enfim! Como a entrevista também é para ter mais ou menos uma hora — se for tudo 
bem — acho que, se quiseres acrescentar mais alguma coisa, ainda dá.  

HG: 
Sim. Não mas se há aqui alguma coisa mais que querias que eu explore ou que não tenha ficado claro, diz tu 
também. Estás à vontade.  

NFF: 
Não sei muito bem se… Depois não sei se é a pergunta certa a fazer. Como tenho feito perguntas só a 
arquitetas e agora a ser a uma especialidade diferente. Mas se, de facto, se as mulheres estão mais 
inseguras, de facto, a circular a cidade, em comparação com os homens? Tipo se se justifica este 
medo?  

HG: 
Eu acho que ainda se justifica, sinceramente, de uma forma geral. A violência de género é uma violência 
quotidiana. E quando falamos de violência de género não estamos a falar unicamente daquilo que a 
comunicação social nos passa, daquela violência física, entre portas. Estamos a falar de, por exemplo, das 
questões do assédio. Assédio é violência de género. E, efectivamente, nós sabemos que, lá está, nem é uma 
questão de incidência, da frequência dos comportamentos. É a forma como é interpretado. Não é? Por 
exemplo, esta questão do piropo, do assédio, do assédio público. Do assédio sexual em espaço público. É 
uma forma de violência. De violência quotidiana. Podemos falar destas, se quiserem, eu, custa-me às vezes 
falar disto como “micro” violência porque estou quase que a... parece que estou a desvalorizar quando isto às 
vezes para muitas pessoas pode ser uma tormenta. Por exemplo, pode atormentar no dia-a-dia. Se tiver que 
passar por um espaço que normalmente saiba que está mais exposta a este acesso. A este assédio, desculpem. 
Isto é muito complicado se tiver que obrigatoriamente que ir por ali é muito difícil. É muito complicado. Não 
é? Isto pode atormentar o dia-a-dia quotidiano de muita gente. E portanto: sim. Eu considero, não sei se 
podemos dizer que, em termos de violência de género, a própria definição de violência de género é uma 
violência que tem por base o género. Claro que se nós pensarmos há também questões que têm por base o 
género que também são violência contra homens. Não é? Eu considero isso. Vamos imaginar que são homens 
que não correspondem ao estereótipo do que se está, do que é um homem, ou seja, aquilo que é esperado de 
um homem. E portanto é também uma violência com base no género. OK? Por exemplo, o não deixar que 
um homem expresse as suas emoções. O não deixar que o homem chore. Não é? É uma violência também 
com base no género. OK? É quando há aqui um desvio daqueles papéis que são muito impostos, quer para 
homem quer para a mulher. Mas sim, considero que de facto as mulheres sentem-se mais inseguras duma 
forma geral. Contudo realçar também que acho que é muito importante procurar perceber dentro desta noção 
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de interseccionalidade como é que diferentes grupos de mulheres vivenciam por exemplo diferentes partes da 
cidade. Porque elas deverão ser vivências diferentes. Experiências diferentes, naturalmente. E eu não 
consigo. Posso pensar nisto do ponto de vista teórico mas eu não consigo, enquanto eu Helena, posicionar-
me, não é? Completamente numa mulher que tem características e vulnerabilidades diferentes das minhas. 
Posso pensar disto do ponto de vista teórico mas é muito importante do ponto de vista da experiência que se 
consiga aceder estas vivências mais específicas. OK?  

NFF: 
Obrigada!  

MM: 
Eu ia dizer, se a Natália me deixar, eu gostava de fazer aqui duas perguntas à Helena. Pode ser? Natália tu é 
que és, tu é que mandas aqui, portanto. Não, para, as perguntas são muito simples. É assim. Primeiro, a 
primeira pergunta de certa maneira reporta a uma experiência que a Natália participou com o coletivo, com o 
núcleo feminista da Faculdade de Arquitetura . Foi a montagem de uma instalação, no pátio da faculdade, 
como denúncia de todo um conjunto de expressões que eram usadas dentro do espaço da faculdade, da aula. 
Eu ai, porque é que eu estou a falar nisto? Porque há uma diferença entre espaço público e coletivo. Nós 
podemos estar num espaço que é coletivo e que não é público. Não é? Uma igreja é um espaço coletivo mas 
não é um espaço público. Um campo de futebol também é um espaço coletivo que não é um espaço público. 
Mas uma escola é simultaneamente o espaço coletivo e pode ser um espaço público, que embora haja 
espaços de escolas que são privados. Não é? Até que ponto essa violência de género é algo que ultrapassa 
as barreiras do espaço exterior. Ou seja, até que ponto há todo um conjunto de espaços, são micro-
espaços, e que nós não temos a noção do que é que acontece lá, até fazermos as primeiras perguntas 
que foi exatamente o que o coletivo da Natália fez. Portanto, faz parte, fez. Pronto. Isto replica umas 
experiências que foram feitas na América Latina, nos Estados Unidos, portanto, em que, em várias escolas 
foram exatamente expostas essas frases que normalmente são ditas sempre ou, não são sempre ditas pelos 
professores para os alunos. Portanto, não há uma base hierárquica dominante, mas muitas vezes são trocadas 
entre alunos. Não é? Portanto são entre os pares. Isso é a primeira questão. Portanto, até que ponto há uma 
intrusão, há uma violência de género no espaço coletivo, para além do espaço público. A outra tem a ver 
com o direito à diferença. Ou seja, essa ideia que o, que eu acho que a Natália podia desenvolver, e não 
sei se tu também podes dar uma ajuda nesse sentido, que é: a questão não está só no ser mulher no 
espaço público. Está na consideração da diferença no espaço público. Um casal homosexual, seja mulher 
seja homem, também tem uma determinada dificuldade em se afirmar no espaço público. E normalmente 
sujeita-se a ouvir coisas que não gosta. Não é? Portanto, até que ponto isto é uma questão que ultrapassa o 
ser mulher e que tem a ver com o facto de ser diferente do establishment? Não é? Pronto. Eram essas duas 
questões.  

HG: 
Pronto. Em primeiro lugar quero dizer que eu considero que a violência de género é algo transversal a 
qualquer contexto. A qualquer contexto. E acho muito interessante a propósito dessa instalação e aquilo que 
estavas há pouco a referir, que as pessoas se calhar nunca tiveram consciência que elas próprias eram 
perpetradores de violência ou que elas próprias eram vítimas de violência até se calhar se depararem com o 
facto. De lerem, se calhar, aquilo que é dito  e de as porem a pensar. Isto é muito interessante porque tem a 
ver com estas tais micro-agressões do dia-a-dia que “não matam mas moem”, desculpem a expressão. Não é? 
E que este tipo de, de… Por isso é que eu tava... Comecei por dar os parabéns à Natália por tar a abordar este 
tema. Porque passa muito pela consciencialização, ou melhor, pela conscientização, não é?, das pessoas 
acerca do, acerca daquilo que se passa, das suas próprias experiências. Contudo, eu também considero que 
muitas vezes isto possam ser também quase estratégias de sobrevivência não subconsciente que as pessoas 
têm no dia-a-dia que normalizam. Nós temos estratégias mentais cognitivas para normalizar, legitimar 
determinadas situações para não entrarmos em situações que nós chamamos de dissonância cognitiva. Ou 
seja, aquilo é tão… é tão brusco. Por exemplo, eu posso estar num grupo de amigos e vejo os meus amigos a 
maltratar alguém à minha frente e eu vou ter mecanismos mentais para normalizar aquilo, dizer que a pessoa 
não tá a sentir ou até que merece, ou que, por aí fora. Vou buscar para eu conseguir viver e conseguir integrar 
aquela experiência nos meus códigos morais, também. Não é? Tão a ver? Portanto, isto é interessante quando 
se traz estas micro-agressões e estas micro-violências para o espaço coletivo, para o espaço público, quando 
eles são demonstrados, quando elas são visualizadas, quando são tornadas concretas nós estamos de facto a 
mudar. Não é? E é muito interessante este exercício de reflexão que nos permite reinterpretar muitas vezes, 
ressignificar aquilo que nós vivemos. Eu não sei se respondi, se fui àquilo que o Mário queria.  

MM: 
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Sim. 

HG: 
Sim? 

MM: 
Sim. 

HG: 
Pronto.  

MM: 
Eu só aproveitava, eu só aproveitava mesmo para reforçar esta questão do, do… Pronto. Tudo bem, o expor 
determinadas, determinados posicionamentos que normalmente passam dissimulados, porque são ditos em 
ambiente restrito. Normalmente são ditos diretamente à pessoa. Portanto, não têm assistência. E como não 
têm assistência não são públicos. Como não são públicos, também não são criminalizáveis. Não é? Mas o 
que é certo é que, por exemplo, umas das respostas que a Natália teve duma colega dos Estados Unidos foi 
que se por acaso determinadas coisas — eu acho que a Natália se lembra disso — se determinadas coisas que 
foram ditas na faculdade fossem ditas numa determinada escola dos Estados Unidos, aquele professor estaria 
automaticamente banido do sistema de ensino. Pronto. No meio disto tudo passa ainda uma sociedade muito 
arcaica. Quer dizer, em que as coisas não são ditas explicitamente mas há ali uma espécie de subterrâneo, um 
espaço muito subterrâneo que essas idéias continuam a vingar, e uma certa mentalidade arcaica acaba por, 
por condicionar. Portanto, e isso acaba por ter uma, no meu ponto de vista, acaba por ter uma expressão no 
espaço coletivo. Não é? Que condiciona a vivência das instituições.  

HG: 
Claro que sim. 

MM: 
E nós, neste momento, por exemplo no caso das instituições de ensino, que é onde a Natália se insere, elas 
são ainda predominantemente machistas embora o universo seja predominantemente feminino. Portanto, há 
uma percentagem maior, cada vez maior, de alunas, por exemplo, nas faculdades, mas que não marcam a 
diferença, curiosamente. Não é? Portanto, não é uma questão de quantidade nem é uma questão que se 
resolva com cotas, por exemplo.  

HG: 
Ora… As cotas mais no sentido das pessoas se habituarem. Eu, para mim, a existência de cotas é mais no 
sentido de, primeiro, tentar corrigir, se quisermos, um erro histórico de desigualdade. E depois, as cotas têm, 
para mim, para mim eu, Helena, acho que as cotas têm aqui um… um sentido de… elas terem que deixar de 
existir a médio prazo. Ou seja, até as pessoas se habituarem a ver mulheres em cargos de decisão e 
perceberem que de facto elas são tão competentes como os seus pares homens. E a partir daí, as pessoas se 
habituam. Mas isto é um bocadinho outra conversa. Mas, disse uma coisa, Mário, que eu acho que é muito, 
muito interessante, que tem que ver com o facto disto tar muito legitimado do ponto de vista cultural. E nós 
estamos numa sociedade, não só no sistema de ensino, mas isto é a cultura predominante em que ainda 
estamos. Eu não considero, eu não sou daquelas pessoas que acha que isto, que nós não evoluímos nada. 
Não, já evoluímos imenso, imenso. Mas ainda falta evoluir muito. Ou seja, para eu legitimar uma 
determinada agressão ou uma determinada forma de violência, não é? Para resolver situações de dissonância 
cognitiva — como eu estava a dizer do ponto de vista individual — é muito mais fácil se eu tiver uma base 
cultural que me dá logo ali todos os argumentos. Que romantiza, por exemplo, o assédio sexual. Que vê 
aquilo como se fosse algo que é romântico. “Porque é que não gostou? Gosta! Que isto é a forma de dizer 
que eu gosto daquela pessoa.” Não é? Quer dizer, esta base cultural permite. E vai reforçar, vai legitimar, 
permite estes mecanismos do ponto de vista individual. É muito mais fácil as pessoas encontrarem aqui a sua 
legitimação e reiterarem estes comportamentos. Ou seja, que estes comportamentos continuem ao longo do 
tempo. Porque não se põem em causa. E portanto, quando há esta exposição, não é?, daquilo que acontece as 
pessoas começam “Alto lá!” E o que é que isto cria? Isto é muito interessante porque cria outra vez 
novamente esta situação de dissonância. “Mas? O que é que é isto? Então esta pessoa interpretou isto tudo 
desta maneira? Isto tem este tipo de impacto?” e por isso é que estas, este tipo de instalação, este tipo de 
ação, de manifestação, é interessante a este nível. Porque vai criar mais uma vez este, este ponto de 
dissonância. Não quer dizer que resolva, lá está, porque se as pessoas tiverem uma base cultural muito forte e 
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muitos argumentos a ajudar a legitimar e a normalizar, é muito mais fácil escolher do que mudar. Mas é, se 
mudar uma, duas pessoas em cem já é excelente. E se puser as pessoas a refletir. Não é?  

NFF: 
Obrigada Helena. Só, vou só, uma coisa que eu queria ter dito há bocado. Mas eu é só parêntesis pequeninos. 
Da questão de reconhecermos as vivências, ou seja, a vivência da mulher não é universal — a questão da 
interseccionalidade e tudo mais. Uma coisa que nós notámos bastante, ou que eu notei bastante, dentro dos 
nossos círculos fechados, dentro da FAUP, das pessoas que eu sou mais próxima. Temos uma uma grande 
comunidade de alunas que são Brasileiras, que são as que mais participam neste tipo de iniciativas e enfim. 
As vivências machistas e de assédio que viveram nas ruas do Porto parecem ser duma violência um pouco 
maior do que das minhas e das minhas colegas portuguesas. Então… Não sei. Já só aí temos tudo em excepto 
esta parte, já se nota bastante. E também queria só dizer que este ano houve agora uma apresentação de tese 
dum aluno que fez sobre os levantamentos dos espaços de — não sei se é por estas palavras — de 
sexualidade no Porto, dos espaços de cruising. Ou seja, onde homens homosexuais frequentam os espaços.  

HG: 
Claro, sim. É muito interessante. Isso bate com a questão do direito à diferença. Não é? Que colocou o 
Mário. Importa-se só de me relembrar a questão? Porque entretanto fomos falando sobre a outra e já não a 
tenho assim tão presente.  

MM: 
Era, é a questão do direito da cidade como expressão da manifestação do direito à diferença.  

HG: 
Certo. 

MM: 
Isso a propósito, exactamente, dos casais homosexuais.  

HG: 
Exatamente. Sim, sim, sim.  

MM: 
São, que são — se me permites — neste momento, toleráveis. Não sei se são assimilados, são tolerados. 

HG: 
Exatamente. Aliás, aquela célebre frase “Todos diferentes, todos iguais.” Eu prefiro “Todos diferentes, todos 
diferentes.” Porque nós somos mesmo todos diferentes. E se nós nos reconhecemos como todos diferentes, 
acho que é muito mais fácil de nós também estarmos bem com a diferença de cada um. Não é? E acho que é 
muito mais interessante, e de facto acho que podemos estar ainda, como eu estava a dizer há pouco, acho que 
já evoluímos enquanto sociedade. Não evoluímos na sociedade como um todo. ou seja, faz-me alguma 
confusão. Ainda o outro dia argui uma tese que eu dizia bem, tu, vocês estão a fazer um estudo mas estão a 
fazer um estudo, era com pessoas de determinada parte. Eu acho que era em Lisboa. Uma parte da… Era na 
área da psicologia, penso eu. Ou da sociologia, não me recordo. Mas eu estava a dizer “Mas isso não é 
Portugal.” A mesma coisa que, podemos dizer que uma parte, por exemplo, na cidade do Porto não é a cidade 
do Porto. Não é? Eu por exemplo, eu tirade de Gaia e vejo muitas diferenças, em particular não é na cidade 
de Gaia porque a cidade de Gaia é muito heterogénea em si mesmo. Mas cresci, por exemplo, em Canidelo, 
que é perto da praia. E que há uma série de códigos culturais das pessoas que cresceram em Canidelo que, 
por exemplo, para mim algumas zonas de Canidelo, para mim, não são inseguras porque as conheço. E 
consigo compreender. O que também são imagens do medo para aquelas pessoas e quando é que as pessoas 
podem ver as outras como diferentes, não é? E às vezes ao ver diferença, essa diferença, como estava a dizer, 
essa diferença é muitas vezes interpretada como “Se é diferente eu vou atacar.” Não é? Eu sinto-me no 
direito de violentar, de me intrometer, porque aqui é a minha zona. A zona onde eu me sinto igual. Mas se eu 
for para uma zona em que eu por exemplo sou a única mulher branca eu sinto-me diferente e sinto-me muito 
mais insegura. Ou seja, quando nós nos sentimos diferentes — e isto depois muda de parte para parte do 
Porto, de parte para parte de cada uma da cidade e se calhar de rua a rua. Eu posso me sentir diferente numa 
rua e na rua ao lado sentir-me que estou no mesmo de iguais. Mas quando eu me sinto diferente sinto-me 
muito mais insegura. E portanto, como estava a dizer, é, as diferenças para já são toleradas mas a diferença 
ainda causa insegurança. E é das principais questões que causa insegurança. É interessante.  
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NFF: 
É muito interessante. Não sei se passo para a pergunta seguinte? Se o professor quiser acrescentar mais 
alguma coisa ao que estava a dizer.  

MM: 
Não. 

NFF:  
A pergunta a seguir já ia um pouco no que estavas a começar a explicar agora, Helena, o que é que? Ou seja, 
o facto de sentires que pertences a esse lugar sentes-te mais segura e não te sentes exterior ou diferente. Eu ia 
perguntar um pouco… Se existem factores urbanos que nos possam fazer sentir mais seguras no espaço 
público? Não sei, é claro que o que estavas a explicar é algo que vem da tua vivência e não do espaço 
exterior mas se souberes dizer um pouco dos dois: o que é que pode contribuir para uma rua ou uma 
cidade mais segura e mais confortável?  

HG. 
Sim! Eu se calhar aqui eu ia até aos estudos que se começaram até nos anos oitenta, muito na lógica da 
prevenção situacional do crime. E que nos vem dizer que para nós diminuirmos quer o sentimento de 
insegurança quer o número de crime, da taxa do crime, nós temos que criar aqui situações que diminuam a 
oportunidade para os ofensores, para os perpetradores cometerem esse crime. OK? E aumentar também a 
possibilidade deles serem apanhados. Portanto, há aqui várias formas que nós podemos mexer no espaço para 
aumentar a probabilidade dessas pessoas serem apanhadas, por exemplo, fez com que existisse maior 
policiamento em determinadas zonas da cidade. Tão a ver? Porque aumenta os agentes de controlo, as 
pessoas normalmente face ao aumento de agentes de controle põem na balança que a probabilidade de ser 
apanhado vai pesar e portanto eu vou-me constranger e não vou assediar, maltratar, roubar, por aí fora. OK? 
Por outro lado, há questões mesmo, têm a ver com a iluminação. Portanto faz com que a pessoa se sinta, por 
exemplo, mais, menos ou, ou seja mais fácil a pessoa ou a pessoa pense que é mais fácil a pessoa ser 
apanhada. Por outro lado torna os alvos menos vulneráveis. Não são tão apetecíveis. Não é? Porque 
facilmente pode aparecer alguém e as pessoas também se sentem mais seguras. É interessante. Não é? O 
facto de existirem mais pessoas, de não serem ruas isoladas. De haver ruas movimentadas — a qualquer 
momento pode aparecer alguém. Por exemplo, há aqui factores, se forem um bocadinho procurar tudo o que 
tenha a ver com prevenção situacional, que, que de facto depois, isto é interessante do ponto de vista da 
cidade, do ponto de vista do espaço, mas que também levou, em alguns casos, aqui a, digo eu, alguns 
extremos. Por exemplo, as questões da vídeo vigilância como acontece muito no Reino Unido. Em que em 
qualquer lado vemos uma câmara a apontar para nós. Não é? Mesmo que não esteja a filmar. Lá está, a 
questão da insegurança, da segurança é mais importante do que reduzir. Às vezes temos a coisa, aqueles 
sinais de “cuidado com o cão” mas não há lá cão nenhum. Só o facto de eu achar que posso ser apanhado já 
me vai inibir deste comportamento e eu também me vou sentir mais segura se tiver um sinal à porta de minha 
casa a dizer que tem o alarme quando não o tem. Tão a ver? Isto são tudo questões que, que acontecem 
podemos pensar num espaço e que de facto aumentam a sensação de segurança e aumentam a sensação de 
segurança e, por aumentarem a probabilidade das pessoas serem apanhadas e de se inibirem a praticar 
determinados crimes. OK? Portanto, diria eu. Assim na cidade, a questão da iluminação, ruas mais 
iluminadas, ruas espaçosas, em que nós percebemos que as pessoas estão vigilantes. Ou seja, que há pessoas 
a passar a qualquer momento, mesmo que naquela altura não esteja, não esteja ninguém. Acho que são sítios 
em que necessariamente, duma forma geral, que já conversamos sobre isso, depois há estas especificidades. 
Duma forma geral nos sentimos mais seguros. Isto, de certeza que também conhecem e muito melhor do que 
eu, que já há muita coisa sobre isso. Não é? Destes factores situacionais que aumentam a sensação de 
segurança. Mas a iluminação, o facto de poder passar alguém ou de estar pessoas e nós não nos sentimos 
sozinhas são o, são situações muito importantes. Depois, indo buscar um bocadinho àquilo que é a questão 
da, a teoria das janelas partidas. Não sei se conhecem? É da sociologia. Isto tinha era que ser da psicologia. É 
muito interessante porque em sítios degradados nós sentimo-nos mais inseguros. OK? Portanto também há 
vários estudos sobre isso para aumentar o sentimento de segurança e automaticamente baixar a taxa de crime, 
não é? O que acontece é que se tivermos ruas sem tar — não estou a falar dos grafitis “arte”, está bem? Estou 
a falar rabiscos, coisas que nós percebemos que, que nós percebemos como vandalismo. Isto aumenta a 
sensação de insegurança. Sítios limpos sem lixo no chão. Por exemplo, outra coisa que também apontam de 
facto é nós percebermos pessoas em situações de elevada vulnerabilidade, como por exemplo pessoas sem-
abrigo, curiosamente aumenta o sentimento de insegurança. Portanto, estes espaços, não é? Em que 
normalmente pessoas com maior vulnerabilidade ocupam estes espaços as outras pessoas que não estão 
nestas condições sentem-se mais inseguras. OK? Portanto, degradação também é um factor de degradação 
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dos espaços, dos edifícios, dos passeios estarem partidos. O lixo por aí fora, as estradas não terem buracos. 
Isto aumenta de facto a sensação de insegurança.  

NFF: 
Sim! Acho que é engraçado que de facto uma cidade mais bem mantida e bem cuidada é automaticamente 
mais segura para toda a gente. 

HG: 
É.  

NFF: 
A sensação de segurança. Enfim! 

HG: 
É! É engraçado porque é o que pode acontecer em qualquer lado. E como eu estava a dizer para as mulheres 
maioritariamente o crime ocorre dentro de portas. Mas de facto sentem insegurança no espaço público. 
Portanto, isto. O crime mais grave! Porque como estava a dizer, se nós consideramos o assédio sexual como 
crime, que é, não é? Isto também é um crime quotidiano, se quiserem. Mas aquele crime mais grave, grave 
de ofensa física de, de agressão sexual, ocorre maioritariamente por pessoas que nós conhecemos e em 
espaços fechados, em espaços privados. Mas as pessoas sentem-se mais inseguras fora de portas.  

NFF:  
É uma coisa tão contraditória. 

HG: 
É. Por isso é que é interessante esta questão da insegurança ser tão subjetiva, não é?  

NFF: 
Ah! Vou só fazer dois comentários, só um parentesis. Tive a ler uma tese semelhante antes de começar a 
trabalhar. Uma tese que trabalhava a questão das mulheres e tudo mais mas tendo como caso de estudo um 
bairro do Brasil. Era uma tese feita no Brasil. E ela, a aluna que fez este, esta dissertação, fez vários 
inquéritos para distribuir pelas mulheres desse bairro, e um dos factores que não sugeria mais segurança era 
haver mais circulação de polícias. Para elas dava mais insegurança ainda. Eles também faziam parte do 
problema. Eu achei engraçado.  

HG: 
Mas isso se calhar num bairro específico, não é? No, se calhar no Brasil. Não sei. 

NFF: 
Era num bairro, enfim, mais humilde.  

HG: 
E que é engraçado que aí se calhar a polícia em vez de ser um agente de controlo é um agente de 
insegurança. É uma figura de insegurança. É uma figura do medo. É interessante. Isso pode, isso podes não 
conseguir encontrar noutro bairro ou por exemplo, cá em Portugal em determinados contextos da cidade do 
Porto em que a polícia é vista, se calhar não como a imagem de medo ou como a imagem de medo ou como 
uma figura de medo, mas como um agente de controlo. Para outros, se calhar, já é a imagem do medo.É 
interessante isto, não é? 

NFF: 
É que me pareceu que fazia… Eles também faziam parte desta questão da violência masculina. Estas 
habitantes punham os polícias também como um problema. E outra coisa! Só um parêntesis pequenino. Eu 
acabei de ver hoje uma série que se chama The Capture, que é sobre as gravações CCTV, isso das câmaras de 
rua. Como eles apanhavam os criminosos a fazer as coisas e isso era a prova do crime em tribunal só que 
depois não era bem assim então.  

HG: 
Pois é. Nós felizmente em Portugal temos uma lei de proteção de dados que, que eu acho que joga bem a 
nosso favor, sinceramente. Porque se formos a alguns países… Eu não sei como é que está no Reino Unido 
mas eu sei que há alguns anos aquilo era… era incrível. Câmaras por todo o lado, não é? E é engraçado que, 
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eu como portuguesa que sempre vivi cá, passei temporadas fora mas sempre vi cá. E portanto eu sentia-me… 
que a minha privacidade estava a ser invadida, não estava a gostar daquilo. Não estava habituada. É 
engraçado. Lá está. 

NFF: 
Mas pronto. Vou passar então para a última pergunta. Que era… Eu não sei se existe algum contexto em 
que psicólogas e arquitetas trabalhem juntas para estas questões? Tipo se isso acontece, se já 
trabalhaste nesse sentido com a questão, enfim, da violência de género? 

HG: 
Certo. 

NFF: 
Ou então se não faz sentido haver esta parceria?  

HG: 
Olha, eu achei um máximo esta questão porque eu trabalho com uma arquiteta. Não sei se sabias. Pronto. Eu 
trabalho para, não é na questão da violência de adultos mas também tem a ver com questões de crime, se 
quisermos. Mas duma forma geral eu trabalho numa, num laboratório colaborativo que trabalha as questões 
da infância e da luta contra a pobreza e a exclusão social na infância. OK? E nós somos uma equipa 
multidisciplinar. E eu sou psicóloga, trabalho com sociólogos, OK? Trabalho com designers e trabalho com 
uma arquiteta! Que tá a trabalhar, não é?, connosco! É, faz parte da equipa. E porque é que é extremamente 
interessante esta equipa. Porque nós somos, temos diferentes olhares necessários, são necessários para 
enfrentarmos o mesmo problema. Eu sozinha, eu só vejo parte do problema. Eu não vejo-o todo. E portanto 
se eu quero, por exemplo, agora pegando no exemplo daquilo que eu faço no dia-a-dia. Se eu quero criar 
aqui uma estratégia contra a pobreza e a exclusão social na infância, tou a pensar num projeto, eu tenho de 
pensar em tudo, incluindo o espaço físico. OK? E portanto, eu tenho esta arquiteta que tá a transformar, tá, a 
função dela, entre outras, é dentro dos projetos, pensar em características do espaço para torná-las mais 
seguras, mais agradáveis, mais adequadas, para as crianças. E ela participa em todos os projetos que nós 
fazemos. E nós, a maior parte somos todos mais da área social. Mas ela é essencial para todos os projetos. E 
portanto, claro que acredito, claro que é necessário. Por exemplo, é impossível — eu trabalhei também 
durante muito tempo, agora já não estou muito na criminologia. A criminologia tem necessariamente de 
trabalhar com urbanistas ou arquitectos. Necessariamente. Até por causa desta questão, por exemplo a 
prevenção do crime. Ao nível da prevenção do crime é necessário pensarmos o espaço. OK?  

NFF: 
Pois.  

HG: 
Não há hipótese.  

NFF: 
Tudo acontece, enfim. 

HG: 
Portanto, quando me dizes “Faz sentido esta parceria?” eu diria que não faz sentido é não existir equipas 
multidisciplinares ou melhor e interdisciplinares, ou seja que haja aqui uma integração de conhecimentos, 
não é? Para se abordar determinada problemática. É extremamente importante. OK? E às vezes nós até 
pensamos que até nas coisas mais simples nós às vezes precisamos de ajuda. Por exemplo, vamos imaginar. 
Eu enquanto técnica de apoio à vítima, também já trabalhei enquanto técnica de apoio à vítima, portanto 
tenho um historial de experiências interessantes. Podem ser interessantes para vocês, não sei. Uma das coisas 
que nós fazemos quando temos uma vítima é fazer aquilo que nós chamamos de segurança pessoal. O plano 
de segurança pessoal passa por uma série de recomendações de alteração das suas rotinas, por exemplo. Das 
suas vivências do dia-a-dia mas também ao nível dos percursos, estão a ver? Para diminuir o risco de 
revitimação. Tamos a falar normalmente, normalmente deste, para quando são vítimas de violência na 
intimidade em que normalmente são agredidas pela mesma pessoa. E portanto, nós conseguimos, a própria 
vítima pode alterar, claro que não tá nela o onus. Mas a vítima pode alterar um bocadinho o seu quotidiano 
para evitar de alguma forma quando não é possível de alguma forma nós termos o ofensor afastado que haja 
uma situação de revitimação. E portanto, por exemplo a questão dos percursos é muito importante. Não é? E 
por exemplo, se nós conhecemos bem a cidade, o espaço. Onde ela se movimenta, seria interessante nós 

153



também adaptarmos estes planos de segurança pessoal tendo em conta, tendo em vista, por exemplo, a 
segurança de cada, do espaço. Ou por exemplo, nós percebermos aquelas ruas ou aqueles trajetos são mais 
movimentados ou são menos movimentados. Ou se têm possibilidade de fuga ou não têm possibilidade de 
fuga. Não é? Ou por exemplo pensarmos na casa. Como é que nós podemos alterar a disposição da própria 
casa e pensarmos em que divisão é que esta vítima pode ficar mais segura que se tiver que fechar numa 
divisão. Porque normalmente tem que ter escapatória por aí fora. Portanto há uma série de regras que nós 
temos que pensar. Isto é espaço. E nós psicólogos não somos tão peritos nos espaço. Olhe está muito escuro, 
vou só acender a luz um bocadinho.  

MM: 
Tamos a anoitecer. Quer dizer, há quem esteja na Foz, não é? Portanto têm mais luz. 

NFF: 
Não, isto é tudo luz artificial. 

HG: 
É luz artificial? Pronto, e como estava a dizer, mesmo a avaliação do risco, reparem, nós fazemos também a 
avaliação de risco. Ou seja, vemos características por exemplo do ofensor, pessoais, do seu estilo de vida mas 
também as questões do espaço também podem ser interessantes para nós estabelecermos aqui um nível de 
risco de, de, de voltar a agredir, voltar a ser violento ou de depois, na perspectiva da vítima, revitimação. 
Portanto, a questão do espaço, como eu estava a dizer, faz muito sentido se nós pensamos em projetos que 
nós queremos fazer uma checklist de avaliação de risco. Não é? Por exemplo, vamos imaginar para a 
população LGBT. LGBTI, se quiserem. Podemos pensar numa avaliação de risco. Nós podemos perceber em 
diferentes contextos numa determinada cidade o risco pode aumentar ou pode ser mitigado. Que ali há mais 
fatores de proteção, do ponto de vista do espaço. OK? Portanto, para mim, acho que há ainda muita coisa por 
explorar. Falta depois as pessoas dentro de cada área terem esta mente mais aberta, não queriam ser tão 
corporativistas que se fecham em si mesmas e acharem que são os donos daquela, daquele tema. Porque não 
são. E é um erro nós pensarmos nisso. Nós precisamos trabalhar todos em conjunto. Não é? Principalmente 
nestas questões.  

MM: 
Eu defendo isso em absoluto. Aliás, a Natália sabe. Uma colega da Natália, que é a Diana, que está a fazer, 
que está a fazer exatamente sobre o espaço da casa, sobre a questão da percepção do espaço da casa e a prova 
está a ser co-orientada por uma professora psicóloga clínica da Faculdade de Psicologia e Ciências da 
Educação, que é a Cidália Duarte.  

HG: 
Sim. 

MM: 
Não sei se conheces. Pronto. E tem sido bastante enriquecedor para a prova porque ainda à pouco se estava a 
falar por exemplo da questão, da questão da segurança dos espaços. Ou melhor diria, da percepção de 
segurança dos espaços. Uma coisa é a segurança efectiva, outra coisa é a pessoa psicologicamente ter essa 
ideia de que está num espaço seguro.  

HG: 
Isso mesmo. 

MM: 
Há uma diferença muito grande, por exemplo, entre um espaço vandalizado ou um espaço muito pouco 
cuidado durante o dia ou durante a noite. O mesmo espaço fisicamente é o mesmo espaço mas a 
condicionante psicológica, exatamente, que advém do facto de estarmos perante uma ameaça que é a noite, 
não é? A noite acaba por adensar todo um conjunto de comportamentos, não? Torna aqueles espaços, os tais 
espaços com os vidros partidos, os espaços com o lixo no chão, os espaços que são resultado de muito pouco 
apego das pessoas que vivem ali e até, eventualmente duma falta de identidade das pessoas com aquele 
espaço, são espaços muito mais propícios e que são zonas, são uma espécie de buracos negros na cidade. 
Porque as pessoas evitam passar por esses espaços. 

HG: 
É verdade.  
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MM: 
Portanto, nesse sentido estamos a falar duma sala, duma cidade democrática. Não é? Portanto, cidade em que 
toda a gente possa circular duma forma líquida, não é? Por outro lado também me parece importante, por 
exemplo, pensarmos na questão dos transportes públicos e o que é que significa o ser mulher no transporte 
público à noite. Ainda há três anos atrás tivemos o caso, três ou quatro anos, duma pessoa, duma mulher 
negra que foi espancada numa carreira de autocarro na cidade do Porto. Há muito aquela sensação ainda de 
que a partir de determinada hora da noite, em determinadas linhas que fazem principalmente determinados 
trajetos para a periferia da cidade há zonas a partir das quais uma mulher sozinha a partir de determinada 
hora é um perigo para si própria. Assim como no limite, que é outra orientação que eu estou a fazer com uma 
colega da Natália que é a Margarida, que está a fazer o mapeamento dos espaços de prostituição na cidade do 
Porto. É por exemplo, depois estas coisas todas acabam por se cruzar. 

HG: 
É verdade! 

MM: 
Uma mulher encostada a uma esquina no centro do Porto às três da tarde tem um significado. Uma mulher 
encostada numa esquina às onze da noite no mesmo sítio da cidade tem outro. É curioso. Se for um homem é 
diferente. Não é? 

HG: 
Sim. 

MM: 
A questão de género aqui é uma questão simbólica também. 

HG: 
Ora bem. Muito bem. É isso mesmo. Eu por acaso, a propósito desta questão de, de degradação, de ter vidros 
partidos, de termos de aumentar a percepção de segurança… Eu lembro-me sempre duma experiência de que 
para mim também é quotidiana que é muito interessante que aquilo… que por mais que eu pense “Isto é uma 
percepção tua que não faz sentido!” Eu vivo muito perto daquilo que é aqui uma grande cicatriz na cidade do 
Porto, que é o chamado “pão de açúcar”. Não sei se o Mário é do Porto, mas pronto, têm 

MM: 
Sou sim. É na Boavista? 

HG: 
É na rua da Gisberta. Não sei se sabe, é aqui no Bonfim. 

MM: 
É à beira de minha casa! É no Bonfim, sim.  

HG: 
Pronto! 

MM: 
Eu moro em Santos Pousada.  

HG: 
Também eu! Tamos ao lado um do outro! Pronto! Eu, quando eu tenho que passar por ali do Pão de Açúcar, 
não é? Ali. Aqui ao lado do bairro Santos de Pousada eu acelero sempre o passo se olhar para lá. Sempre! 
Não há um dia que eu consiga passar ali a pé, tou a dizer a pé, sem me fazer confusão aquilo. É muito 
interessante isto, não é? Por mais que eu diga a mim mesma que é igual, igual de outro sítio. Não, daquilo eu 
acelero sempre o passo. Não consigo não acelerar o passo sempre que passo por ali. Não é? E aí está um 
exemplo.  

MM: 
Sim. 
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HG: 
Do meu medo quotidiano. Eu moro ao lado. Eu tenho vistas para lá. Por isso… Mas faz-me muita confusão. 

MM: 
Natália, e então?  

NFF: 
Eu já não tenho mais perguntas. 

MM: 
Oh! 

NFF: 
Mas também não me estou a lembrar de mais nada. Até me atrapalho. Eu não estou a lembrar de mais 
nenhuma pergunta mas se tivesse, sei que há mais coisas para perguntar só que não sei como as traduzir. Mas 
pronto! 

HG: 
O que eu ia dizer é que estás à vontade. Se depois também precisares de conversar sobre mais alguma coisa. 
Pronto. Eu agora também espero que também que o meu contributo, como eu te estava a dizer, não é que 
tenha preparado para esta entrevista, que não tive oportunidade, mas de facto também não sei se foi, se era 
isto que também pretendiam. Não é? Esta conversa e aquilo que foi abordado aqui. Mas depois já sabes. 
Também conheces-me. Qualquer coisa que também eu possa contribuir estás à vontade, está bem?  

NFF: 
Está bem! Obrigada Helena!  

HG: 
Obrigada eu. Sempre um prazer!  

MM: 
Pronto. Muito obrigado. 

HG: 
Para ti e para a Natália.
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APÊNDICE 04 |  ENTREVISTA A DAFNE SALDAÑA BLASCO

Tempo de gravação: 50:18
Realizada em 1 de outubro de 2020 

Link para gravação: 
https://drive.google.com/file/d/1OYrirnTDzyVymuLXI_IgmtZNFudQH61P/view?usp=sharing 

Dafne Saldaña Blasco: DSB 
Natália Fernandes Fávero: NFF 
Mário Mesquita: MM

NFF: 
Entonces la primeria pregunta es: Vuestro colectivo tiene una posicion, una ideologia muy assertiva muy, 
bueno, definida, y que teneis un manifesto en vuestro website online, y queria preguntar que 
motivaciones an sido para crear este proyeto y este colectivo y porquê de urbanismo feminista y no 
otra cosa?  

DSB: 
Vale! Pues, te puedo contar toda la historia nuestra, no? Y un poco por que, poco a poco hemos construido 
también este discurso, con los años. Nosotras nos conocimos en la universidad. Ahora somos tres y en un 
momento empezamos más cuatro. Como que también hemos ido variando, no? Y al final hemos quedado 
pues las que somos atualmente. Pero todo empezó como un proyecto en los últimos años de carrera y gracias 
que tuvimos a Zaida Muxí de profesora. Y de hecho nos conocimos en la asignatura que da con Josep Maria 
Montaner que es Arquitetura  y Política y que justamente pues ya… Bueno, esa asignatura lo que nos hace 
ver es que la arquitetura , pues no solo una cuestión de diseño o de estéticas sino que lo tiene implicaciones 
sociales. Que también tenemos una responsabilidad en eso, no? Como profesionales. Y bueno, entonces, 
como que ya con esta idea de transformacion social y con el discurso tambien de genero y feminista que 
aprendimos de Zaida, pues, empezamos a trabajar directamente con esta mirada. También porque nos 
parecía… Bueno, nos sentíamos como lo que pensamos, poder aplicarlo a nuestra profesión y no tener como 
dos mundos separados, uno sea el trabajo y otro que es tu vida. No? O lo que tú crees. Como puedes juntar 
nuestras ideales y nuestro trabajo. Entonces, un poco la motivación es esta. Y luego cuando terminamos de 
estudiar, pues, ya montamos el colectivo y poco a poco… O sea, en el principio lo combinabamos con otros 
trabajos pero después, poco a poco, como que siempre tuvimos claro que queríamos que este fuera nuestro 
proyecto profesional. 

NFF: 
Bueno, yo entonces… Lo que es urbanismo feminista? Lo que es la ideología del colectivo?  
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DSB: 
Bueno, por un lado es también… Por que muchas veces hay como esta cuestion de que cuando tu le explicas 
a alguien que en realidad el urbanismo feminista es pensar, bueno, pensar unos espacios, unos entornos, unas 
ciudades desde una mirada inclusiva, que den respuesta a necesidades diversas de todas las corporalidades de 
las personas y a parte también teniendo esta idea de poner la vida en el centro de basarnos en las necesidades 
de los cuidados y no tanto solamente en el mercado y en la producción. Entonces, son como otros ritmos, 
otra escala humana, centrada en las personas y no en el mundo rápido de la producción. Y bueno, que cuando 
explicas todo esto la gente como que a veces te contesta “Bueno es que esto es como el sentido común o más 
humanista.” E porque feminista? No? Entonces, como un poco de la respuesta también es como dar 
visibilidad a que realmente las personas que pusieran estos debates sobre la mesa y que han impulsado estas 
ideas así que han generado metodologías y propuestas concretas pues han sido desde los movimientos 
feministas y logo también arquitetas y urbanistas, normalmente mujeres — es que también fueran las que 
más preocuparon por estos temas. Y entonces, ponerle como “feminista” también es como un reconocimiento 
a todo este trabajo colectivo de años. No? Bueno, es que no se si te he… Bueno, tu preguntas si no.  

NFF: 
Ahora estoy leendo el urbanismo feminista de las Punt6 y me corrio la atencion, mas en el inicio del libro, 
porquê “urbanismo feminista” y no “urbanismo con prespectiva de género”, hablando eso de reconocer todo 
lo que ha sido hecho por tras. Y inserindo también esta forma de trabajar en lo que es el movimiento 
feminista como… creo que es muy interesante. 

DSB: 
Si. A parte, en ese libro, explican muy bien como toda la ginecología desde muchas partes del mundo muchas 
veces simultáneamente pues se estaban pensando cosas parecidas, no?  

NFF: 
Si! 

DSB: 
Bien. 

NFF: 
Y tener las referencias fuera del mundo europeo. 

DSB: 
Si, está muy bien.  

NFF: 
Y queres hablar entonces de vuestro trabajo en el colectivo? ¿Qué tipos de trabajos y servicios hacéis?  

DSB: 
Nosotras hacemos muchas cosas en realidad. Porque un poco también entendemos nuestra práctica como 
algo holístico, bastante global, entonces trabajamos desde toda la parte más de análisis, de analizar cómo son 
las ciudades ahora y, bueno, todo el tema de estudios, no? De análisis urbana y logo también hacemos, a 
través de procesos participativos y de metodologías participativas, y luego llegamos también a definir 
estrategias, a definir proyectos técnicos, que también cada vez más estamos intentando incorporar la co-
creación a nivel de diseño también, de diseño de arquitetura . Y llegamos también a dirección de obra, como 
ir a la obra también. No? Como todo el proceso. Y a veces hacemos también acompañamiento de procesos 
participativos en temas de transformaciones urbanas. Y entonces lo que hacemos es diseñar las atividades  
que puedan ayudar a que personas que en principio no saben mucho de arquitetura  y urbanismo como poder 
aflorar su conocimiento, no? Y poder generar estos debates y como llegar a consensos y recorrerlo, recoger 
las ideas. Nuestro trabajo es como hacer este proceso de traducción. Y también hacemos pedagogía y 
formaciones porque nos parece muy importante pues difundir las ideas también, y transmitirlas entonces 
tenemos también una parte que nos dedicamos a eso, a hacer cursos, talleres, charlas, conferencias, 
publicaciones también. 

NFF: 
Muy multidisciplinar, no?  

DSB: 
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Bueno, todos en el mismo ámbito, pero que como tenemos muchos servicios. También esto es como algo 
feminista o de lo que se intiende como feminino, que es como de no tener uno único interes sino de tener 
como que alfinal a nosotras no nos gustaria hacer solo una cosa, si no que nos interesa muchos ambitos y 
entonces estamos también contentas de poder… Bueno, tener como que esta riqueza, dentro de nuestro 
trabajo también. 

NFF: 
Ia te preguntar si puedes explicar algún proyecto también para explicar mejor cómo ha sido todo el proceso. 
No se si tienes preferência, pero también pensé que ha sido acabado hace poco tiempo un parque que era en 
frente a una escuela. O se quieres hablar de otro? Porque yo ya he visto vuestros proyectos. 

DSB: 
Vale. 

NFF: 
Tantas cosas tan interesantes, los talleres que han hecho en India — creo que ha sido — con los centros de 
mujeres — pero por eso, creo que cualquier cosa que quieras va a ser interesante. 

DSB: 
Vale, te digo porque tu te apuntaste a la Generadora?  

NFF: 
Si! 

DSB:  
Entonces cómo vamos hablar más del proyecto, deste de la plaza en el curso tal vez ahora mejor hablarmos 
de otros, para no repetir. Si? Entonces si quieres miramos en la web y me dices cual así te ha llamado más la 
atención.  

NFF: 
Vemos ahora? 

DSB:  
Si. Como… cuál te interesaría más o si te puedo contar al mejor vários. La parte de proyectos. Bueno, hay 
como toda la parte de diseño de patios, lo hay varios procesos participativos, ya con más personas adultas, y 
las marchas exploratorias que si que son muy específicas para el trabajo con perspectiva de género, no? Tal 
Vez esto tu ya conoces más? No se, no se que prefieres tu. 

NFF: 
Si quieres, puedes hablar de las marchas e yo ya veo, en cuanto eso veo un proyecto para poderes explicar 
mejor. 

DSB: 
Vale. Pues mira, nosotras hemos hecho marchas en diferentes partes, en diferentes ciudades de distintos 
países. Entonces un poco también dependiendo del contexto ir variando e por ejemplo cuando las hacemos 
en Barcelona, no se si conoceras ya que hay un ayuntamiento que ha definido una metodología bueno como a 
raíz de todo el trabajo previo pero que ha cerrado como que una metodologia própria del ayuntamiento de 
Barcelona para que las marchas se hagan de una determinada manera entonces son siempre tres sesiones. 
Siempre la primera sesión se trabaja las tareas cotidianas y se buscan los puntos de bienestar y malestar. Y 
entonces, conjuntamente se define el recorrido. La segunda sesión que es el recorrido urbano propriamente. 
Y la tercera sesión la cual se reflexiona sobre el recorrido y se buscan soluciones conjuntamente también con 
las mujeres. Entonces siempre se siguen como estas três pautas porque también han llegado al compromiso 
de que cuando se hace una marcha exploratoria y al menos en este contexto, no?, con expulsa de este 
ayuntamiento habrá como un presupuesto asignado para que al menos algunas de las soluciones propuestas 
se puedan implementar. Y por ejemplo, en otras marchas que hemos hecho como por ejemplo una que 
hicimos cerca de Florencia y una que estuvimos hacienda hace en año pasado en Grecia, en Atenas, fueran 
más en un contexto educativo. Entonces su objetivo no era tanto tener propuestas y cambiar cosas sino que 
tenían como una función más de sensibilización y de formación para estudiantes. No? Para que lo pudieran 
también incorporarlo en su trabajo. Entonces en estas marchas si que lo… Bueno, al final, el procedimiento 
es el mismo pero tal vez tiene más fuerza la parte en la que hablamos de los parámetros de análisis y todo 
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esto y después de reflexión, que no tanto definir propuestas concretas. No? Porque las utilizamos más 
justamente para… Por un lado para que se dêen cuenta hombres y mujeres tenemos vivencias diferentes en 
un mismo espacio y que los espacios, depende como sean influyen mucho en nuestra libertad de movernos 
por la ciudad, porque nos condicionan mucho a nivel de percepción. Y seguridad, y accesibilidad, todo lo que 
sea, no? Entonces, un poco, lo utilizamos para estas cuestiones, las marchas. Y entonces hay un video muy 
bonito que no se si lo has visto en nuestro youtube que es sobre las marchas. Son unas entrevistas a las 
estudiantes que participaron en Atenas. Como después de la marcha, un poco sus reflexiones de lo que 
habían aprendido en el proceso. Y la verdad que.. Yo lo vi mucho después, como que, cuando ya estaba 
montado y todo y me surpreende de “wa!” que cambio, no? De mirada, realmente. Bueno. Pues, las marchas 
esto, no se si tienes alguna pregunta concreta, que quieras saber. 

NFF: 
Sobre las marchas? No sé, creo que ya has explicado bien.  

DSB: 
Vale! Y luego por ejemplo, si quieres, teníamos como algunos proyectos que trabajamos en los patios 
escolares pero es un poco como… Queda un poco como nuestra reflexión para llegar a él. À parte también, 
este trabajo es parte de mi tesis doctoral que estoy haciendo ahora y que va sobre cómo el espacio nos educa. 
Nos transmite mensajes y cómo condiciona nuestra socialización de género también. No? El diseño de los 
espacios y, bueno, se retroalimentan. El diseño de los espacios pero también como nos enseñan a 
posicionarnos en el espacio. Es nos va a condicionar nuestra vida en función de nuestro género Entonces 
empezamos a trabajar en escuelas un poco con la idea de generar estos procesos participativos, educativos, 
en los cuales tanto niños y niñas como también profes analizarán cuál era el uso del espacio en el patio 
porque también es cuando las atividades  son más livres. No? Entonces se vê mas claro cada quien. Como 
que no hay… No es que no estoy sentada dando aulas si no que realmente hay interacciones sociales o más 
espontáneas. Y entonces un poco el objetivo era este, no? Es que la comunidad educativa analise como se 
está utilizando un espacio común y que realmente vean que por géneros hay unas diferencias y unos 
desequilibrios muy grandes. Y lo poner en relación, quizás tiene algo que ver con la forma como estos 
espacios están diseñados. ¿Qué atividades  tienen prioridad? ¿Qué elementos hay en el patio? ¿Qué 
connotaciones sociales tienen también algunas atividades , no? Como por ejemplo algunos deportes de 
equipo, están muy relacionados siempre a atividades  masculinas. Y a partir de todo esto hay repensar cómo 
tendrían que ser estos espacios para transmitir valores más inclusivos y para que niños y niñas puedan jugar 
y ocupar el espacio de una manera más equilibrada, siempre  a reproducir estas atividades  tan estereotipadas, 
no? El deporte para los niños y las niñas se quedan hablando y no les gusta la actividad física y en realidad es 
mentira, no? Pero, bueno. Como vés, desmontar todo eso. Y na parte aprovechamos también un poco estos 
procesos pues para dar herramientas de diseño a niñas y niños. También es algo que generalmente no se 
aprende en la escuela. Hasta que no llegues a la universidad, pues no… No sabes nada. Ni de urbanismo ni 
de… Y al final es super importante porque la ciudad es tu entorno, no? Y bueno, entonces también 
aprovechamos un poco para educar en esto, en arquitetura  y en urbanismo.  

NFF: 
Poner a los niños a pensar en su entorno, donde habitan. No acontece, como tu dices. Solo en la facultad.  

DSB: 
Si. Bueno. Eso es, después… Bueno, es que generalmente todos nuestros proyectos si que tienen cosas muy 
comunes, no? Que es como esta parte participativa, la parte de análisis, y cómo educativa de toma de 
conciencia, Y logo la parte de diseño llega como al final. Después de haber hecho todo esto proceso pues 
pensamos como queremos, como pensamos que cambiando eso espacio podrían mejorar las relaciones 
sociales. 

MM: 
Es que gostaria de hacer una pregunta. Sera posible? 

DSB: 
Claro! 

MM: 
Estaba viendo aquí vuestros proyectos y estaba viendo uno que es de la plaza en Barot. En Santa 
Coloma de Gramenet. Es que me gustaria de saber cual es la diferencia entre un tipo, un genero de 
urbanismo convensional y un urbanismo feminista considerando las transformaciones que la plaza ha 
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obtenido. Bueno, es que vosotras teneis el proyecto en vuestro site y me ha despertado la atención 
porque, bueno, porque hablabas de los niños y de la gente, la calle, y de que forma podemos pensar 
que el urbanismo feminista es algo diferente del otro, del urbanismo convensionar? ¿Qué aporta al 
urbanismo en general? 

DSB: 
Pues, bueno. Por ejemplo, esta plaza la repensamos porque ya era por sí un espacio que generaba mucha 
inseguridad y que no se utilizaba por el vecindario. Entonces la idea fue repensar el espacio para crearlo un 
nuevo centro de convivencia y mejorar. Bueno, como quitar el estigma, digamos, deste lugar. Entonces, 
justamente este proceso, mucha de la parte lo trabajámos con niños y niñas, y fueron vários puntos clave que 
por eso, que si no tivueramos venido una vision feminista no se huvieran salido o no a la luz. El primero de 
ellos fue, como la plaza se va a distribuir para crear diferentes zonas de juego, que ninguna fuera más 
importante que la otra, que cada una propiciará unas modalidades de juego distintas, por ejemplo, pues, una 
zona con pavimento duro para poder correr, poder ir en bicicleta o poder jugar a la pelota, pero sin que 
hubiera una pista específica. Y luego otra zona con arena y con estructuras para otro tipo de juego pues más 
simbólico o más de diversidades de coordinación. Y luego, otra parte logo también utilizando otros 
elementos como más polifuncionales como plataformas, con una especie de plataformas de madera en las 
cuales, bueno, son unos bancos para sentarse pero también acaba siendo un elemento de juego, no? Fué un 
poco como para poner, no priorizar ninguna actividad sobre la otra, y para qué, ya pensando en el caso que 
hubiera juego con pelota, o atividades  muy expansivas, como estaría el mobiliário dispuesto no sería posible 
que esa actividad acabará ocupando todo el espacio y que siempre otras atividades  serían posibles también, 
simultâneamiente. Y luego, otra cuestión muy importante fue también el tema de pensar que los niños y 
niñas, pues, van a jugar acompañados con las personas que los cuidan. Los abuelos, abuelas, madres, padres, 
hermanos y hermanas de otras edades, y entonces pensar realmente como espacios donde poder sentarse pero 
poder sentarse de diferentes maneras. Pues, sentarse de dos personas, sentarse un grupo grande, poder estar 
en un círculo hablando, poder estar en un espacio tal vez más retirado y tranquilo, que todos esos espacios 
estuvieran sombra, por ejemplo. Los árboles también los escogimos conjuntamente con el vecindario, y 
justamente, todos los árboles que salieron eran árboles que tuvieran flores, y que tuvieran color, no? Que 
también nos sorprendió. Tanto niños, niñas, como personas adultas querían que hubiera flores en la plaza. Y 
bueno, son todas estas ideas, no? De lo cuidado o de la inclusión. E también tener un montón de colores en 
esa plaza. Y porque fue lo que… Bueno, tenía que ser como un espacio lúdico, no? Y divertido. Y luego qué 
más? Toda la parte de sustentabilidad también ambiental, dentro de las posibilidades también tratamos de 
tener, no? Como esta parte más del ecofeminismo o de, bueno, del cuidado. También que… Pero más en 
relación con el planeta, con el entorno. Entonces tratamos de… aunque mucha parte tenía pavimentos duros 
pero es un pavimento duro pero que es permeable al terreno por el tipo de material. Entonces para que la 
agua de lluvia pueda filtrar hasta en nivel freático utilizando, siempre que for posible, materiales reciclables, 
materiales orgánicos, no? Como madera por ejemplo. Pues tener un poco de cuidado con estas cosas. Pues de 
todas las árboles que ya había en la plaza, como que lo diseñó lo respetara para que pudieran mantenerse y 
no tuvieran que cortarlos, no? Estas cosas que al final son como el sentido común pero no todo el mundo… 
bueno, en el fondo hay como estas ideas del feminismo, no? Que es un sentido común en realidad.  

MM: 
SI. Vosotros tenéis otra iniciativa que se llama “Les dones de Sant Just busquem casa!” 

DSB: 
Esto es otro proyecto. 

MM: 
Es otro proyecto, si. Está escrito en catalan, Voy a ver, voy a intentar decírmelo en castellano. “El 
proceso impulsionado pelo ayuntamiento de Sant Just Desvern tiene el compromiso de impulsionar un 
punto de encontro feminista en qual se ofrecen servicios específicos para las mujeres.” Que es esto? 
¿Qué son servicios específicos para las mujeres?  

DSB: 
Pues, bueno, lo que están hablando es de una casa de las mujeres, no? Como hay en muchas ciudades del 
estado español. Es como un espacio donde las mujeres, pues, pueden tener atención legal o atención 
psicológica. Por ejemplo, si están en alguna situación de violencia pero también si tienen cualquier otra 
necesidad de información sobre temas de educación sexual, por ejemplo. Luego, a parte de este servicio 
evidentemente muy básico también se busca como generar espacios de empoderamiento feminino pues 
relacionados más con tema de formación. Incluso, algunas veces impulso de algunas pequeñas iniciativas 
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económicas, como impulsadas por mujeres y a lo mejor una biblioteca, un centro de documentación pues 
más enfocado a recuperar la historia de las mujeres. Y bueno, estos espacios. Normalmente también algún 
espacio para niños y niñas, más relacionado con el cuidado. Salas de reuniones y luego la cuestión de espacio 
también más culturales. No? Pues, exposiciones. Son como espacios de empoderamiento y visibilidad, y 
crear redes también. No?  

MM: 
Si. Eso es algo que me interesa como profesor y como estando acompañando la tesis de Natália que és, 
bueno, Natália está hablando del espacio público. Es lo que pasa. Esta hablando el espacio publico desde el 
punto de vista feminista. Y esa cuestion que tu hablas del empoderamiento es algo que puedes definir 
como? Que ha cambiado en los sitios que vosotros han intervenido en los últimos años — se es que hay 
algo que ha cambiado o no. No lo sé.  

DSB: 
Bueno. Es sobretodo una cuestión de visibilidad y de cambio de prioridades. No? Por ejemplo, yo creo que 
cada vez, en el tema de participar en las decisiones, no?, en procesos participativos. Antes o al principio que 
se iniciaron como que… un segundo. Ya está! Bueno, como que parecía que el urbanismo o cuando se 
hablaba de “vamos a cambiar algo en el barrio”, “vamos a hacer un proceso tal” venían casi siempre 
hombres, no? También porque los horarios lo mejor permitian. Cada vez más, las mujeres están participando 
en este tipo de procesos. Creo que, por ejemplo, las marchas exploratorias que son super empoderadoras a 
nível que vecinas entre sí, el barrio que a lo mejor no se conocía, llegan, están conjuntamente haciendo unos 
recorridos por su barrio, como ellas mismas decían al ayuntamiento “Mira. Todas estas cosas nos parecen 
que están mal por estos motivos y tenemos estas propuestas.” No? Entonces a eso me refiero con 
empoderamiento, no? De reconocer su experiencia, que es su conocimiento, y a la vez, y pensar que es 
válido, igualmente que los demás. Y a la vez, como que en colectivo, también, bueno, crear como esta red y 
sentirse como más acompañadas o con más fuerza, no? De que no están solas. De que hay como toda una red 
que esta ai, no?  

MM: 
Si. Bueno. 

DSB: 
No se. Es que no se… Que pasa?  

MM: 
¿Vosotras tenéis un archivo fotográfico de esos proyectos o no? Se hay alguna documentación de 
archivo de lo que vosotros hacéis en fotografía? De los espacios en que intervienen. 

DSB: 
Pues, todo lo que hay ha visto está en nuestra web. Los patios que hemos intervenido, la cuestión es que… 
Fue un proceso muy grande. Uno de esos proyectos ahora está… Las implementaciones no se han 
completado. O sea, que están a medias ahora mismo. Por, también por la situación del COVID ha tenido que 
parar todo en las escuelas. O sea, se lo que me estás pidiendo son fotos de las obras realizadas? 

MM: 
Si! Que seria interessante para Natália para incorporar en la tesina. Si puedes enviar, que seguro que 
Natália… 

DSB: 
Todas están en nuestra web. Porque la única obra finalizada que tenemos es la de Plaza en Barot. También es 
verdad que le va costar mucho encontrar obras finalizadas que hayan sido todo un proceso reconocido como 
urbanismo feminista. Porque es algo bastante innovador, algo que desde la administración pública está 
empezando a tener reconocimiento ahora y por tanto se están empezando a hacer proyectos hace ahora. Ha 
sido algo que durante mucho tiempo se ha quedado en un nivel de análisis, de diagnóstico urbano. Cómo 
decirlo esto está mal, lo queremos cambiar y proponemos esto. Pero que hay ayuntamientos que hayan 
empezado a creer en ese cambio y a poner los recursos para realizar esas obras de cambio. Esto es muy 
nuevo y son los ayuntamientos que se llaman como “ayuntamientos del cambio” ahora, en el estado español. 
Y que, pues uno de ellos puede ser Barcelona y otro Santa Coloma. Pues casi todos liderados por alcaldesas 
mujeres y con esta visión. Entonces construido construido hay pocos ejemplos. Hay pocos ejemplos. Es algo 
muy nuevo aún. Son todo ideas… Pero bueno! Empiezan a haber cosas, es importante! Y eso de los patios, 
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pues, los dos proyectos que tenemos ahora, de patios, se tuvieron que parar en marzo y las obras no han 
podido acabar. Entonces las imágenes que haverá están en nuestra web. Las que hay.  

NFF: 
Ok! No sé qué más preguntar. Pero… Voy a mirar muy rápido en la web, en vuestro… de Equal Saree.  

MM: 
Natália, tal vez fuera interesante hablar de las intervenciones en los patios porque o sea tenéis una 
intervención en un patio de una escuela, hace sentido, también.  

DSB: 
Nosotras? 

MM: 
Si es el patio de la escuela Sant Salvador de Cercs, no? 

DSB: 
Si, es lo que estava explicando. Nosotras hicimos un proyecto con cinco patios… Bueno, tenemos muchos 
proyectos en los cuales muchos están en fase de análisis y algunos ya están proyecto técnico y incluso las 
obras a medias, pero no han podido terminar ninguno. Entonces no hay como ver foto “Mira, esto es un patio 
después de la transformación.” Por que es que no se han podido acabar. Son procesos largos de dos-três años 
y de momento no hay ninguno finalizado a nivel de implementación de obras. Ojalá pronto podamos tenerlo. 

MM: 
Si. Aquí estoy viendo en la web que vosotros intentéis hacer una dinamización, bueno, una reflexión 
sobre las desigualdades en el patio de la escuela y las oportunidades de transformación a través del 
dibujo. ¿Cómo se puede transformar a través del dibujo un patio como estos?  

DSB: 
A través del diseño. Esto me parece que… Bueno, no se, Natália si tu lo has entendido antes? És un poco lo 
que é expresado antes. De que justamente con estos procesos, lo que buscamos es que haya una reflexión 
tanto por parte del alumnado como del profesorado como se utiliza el pátio y cómo se utilizan los espacios 
comunes en la escuela, entre ellos el pátio. ¿Qué atividades  ocupan más espacio? ¿Qué grupos ocupan más 
espacio? Quales menos? Y qué relación hay entre el espacio y la actividad y el género? No? Y entonces ver 
también cómo el diseño está contribuyendo a reproducir estos desequilibrios sociales. Y una vez hemos 
llegado… A nosotras lo que potenciamos es… Bueno, yo ya sé lo que pasa pero no voy a venir a decírtelo. 
Pero, haz tú misma el proceso y… Porque si te lo digo yo no te lo crees. No? Entonces hace tu misma el 
proceso, y tu mismo, y después de unos meses nos volvemos a ver y… Bueno, claro. Obviamente damos 
unas pautas de cómo pueden mirar, cómo pueden recorrer esa información y después, sacar sus propias 
conclusiones. No? Sobre qué cosas no están funcionando, que han abierto los ojos también. De cosas que 
antes no veían. Y que ahora les parece que quedan muy evidentes. Y a partir de todo este proceso pues es 
como vale y todo el uso del espacio que hemos dicho que contribuía a las desigualdades, como lo cambiamos 
para que sea al revez? Para que propicia unas relaciones más horizontales y más igualitarias. Y es eso. Eso lo 
que… Eso es nuestro objetivo.  

MM: 
Natália. 

NFF: 
No se que mas preguntar.  

DSB: 
No, está bien. Podemos dejarlo aquí y después cualquier cosa, si te surge alguna pregunta después, pues, me 
escribes algo. Lo que quieras. Vale? 

NFF: 
Muchas gracias, Dafne! 

DSB: 
A vosotras.  
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MM: 
Muchas gracias, Dafne! 

DSB: 
Bueno, estamos en contacto, vale? Y que vaya muy bien el trabajo.  

NFF: 
Muchas gracias! 
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