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O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e os Conselhos de Arqui-

tetura e Urbanismo das Unidades da Federação (CAU/UF) foram criados pela Lei 

12.378/2010, que regula o exercício da profissão no País. Eles têm a missão de “orientar, 

disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de Arquitetura e Urbanismo, zelar pela fiel ob-

servância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o território nacional, bem como 

pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da Arquitetura e Urbanismo”. São autarquias públi-

cas, com autonomia administrativa e financeira e estrutura federativa, cujas atividades são 

custeadas exclusivamente pelas receitas advindas de anuidades, emissão de Registro de 

Responsabilidade Técnica (RRT), certidões e outros serviços. 

O objetivo principal do CAU é regular o exercício da profissão do arquiteto e urbanista 

no Brasil em defesa do interesse e a segurança da sociedade. Para isso, atua por meio da 

elaboração de instrumentos normativos (resoluções); da emissão de registros profissionais, 

registros de responsabilidade técnica e certidões; fiscalização das atividades de Arquitetura e 

Urbanismo; e ações de valorização da Arquitetura e Urbanismo. 

Nessa estrutura federativa, o CAU/BR é a instância normativa e recursal. Ou seja, 

elabora normas que regulam a profissão, como o Código de Ética e as Tabelas de Honorários; 

e julga recursos de processos realizados pelos CAU/UF. É composto por 27 conselheiros 

federais, representantes de cada uma das unidades da federação brasileira, e mais um con-

selheiro representante das instituições de ensino superior de Arquitetura e Urbanismo. Os 

CAU/UF são as instâncias executivas do CAU, às quais cabem ações de atendimento e ori-

entação direta aos arquitetos e fiscalização sobre a prática profissional da Arquitetura e Urba-

nismo. Por lei, cada unidade da federação possui um conselho próprio, de modo a garantir 

atendimento de qualidade em todo o território nacional. 

O CAU/BR tem sido um espaço democrático que abriga em sua estrutura o Colegiado 

das Entidades Nacionais dos Arquitetos e Urbanistas (CEAU), no qual fazem parte diversas 

organizações da área que se mobilizaram pela criação do conselho e seguem dando impor-

tante apoio político e contribuições em defesa da sociedade. Fazem parte do CEAU a Asso-

ciação Brasileira de Arquitetos Paisagistas (ABAP); Associação Brasileira de Ensino de Ar-

quitetura e Urbanismo (ABEA); Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (AsBEA); 

Federação Nacional de Arquitetos e Urbanistas (FNA); e Instituto de Arquitetos do Brasil – 

Direção Nacional (IAB). A Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo 

(FeNEA) integra o CEAU como membro honorário, com direito a voz e sem direito a voto.  
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A Comissão Temporária de Equidade de Gênero – CTEG 

A Comissão Temporária de Equidade de Gênero (CTEG), criada pelo Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) em 2019, tem como principal finalidade a elabo-

ração de propostas e diretrizes para a política de equidade de gênero do CAU, bem como 

recomendar ações para a sua operacionalização e atualização periódica em rede, envolvendo 

os representantes da Arquitetura e Urbanismo em todo o território nacional. Nesse sentido, a 

Comissão tem articulado esforços para implementar uma nova política do CAU baseada nas 

seguintes diretrizes: 

1. Promover a profissão de arquiteto e urbanista como uma contribuição para o desen-

volvimento da sociedade e para a promoção da justiça social;  

2. Contribuir com a implementação da Nova Agenda Urbana da ONU, que prevê a aten-

ção às questões etárias e de gênero de maneira transversal em todos os seus com-

promissos;  

3. Contribuir para com o alcance do 5º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

da Agenda 2030 da ONU: a igualdade de gênero. 

 Outra finalidade da CTEG é implementar na estrutura administrativa do CAU os prin-

cípios da plataforma Women Empowerment Principles (WEP), coordenada pelo Pacto Global 

da Organização das Nações Unidas (ONU) e a ONU Mulheres, que tem sete princípios, sendo 

eles: 

1. Estabelecer liderança corporativa sensível à igualdade de gênero; 

2. Tratar todas as mulheres e homens de forma justa no trabalho; 

3. Garantir a saúde, segurança e bem-estar de todas as mulheres e homens que traba-

lham na empresa; 

4. Promover educação, capacitação e desenvolvimento profissional para as mulheres; 

5. Apoiar empreendedorismo de mulheres e promover políticas de empoderamento das 

mulheres através das cadeias de suprimentos e marketing; 

6. Promover a igualdade de gênero através de iniciativas voltadas à comunidade e ao 

ativismo social; 

7. Medir, documentar e publicar os progressos da empresa na promoção da igualdade 

de gênero. 
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A CTEG tem o intuito de promover o reconhecimento profissional de arquitetas e ur-

banistas no cenário nacional e internacional. Segundo os dados do último Anuário de Arqui-

tetura e Urbanismo, relatório publicado pelo CAU/BR em 2019, 166.194 arquitetos e urbanis-

tas exercem atualmente a profissão no Brasil. O Anuário destaca que, dentre estes profissio-

nais, as mulheres já representam 63% dos arquitetos e urbanistas. Se na análise das infor-

mações for considerada apenas a população dos profissionais mais jovens, de até 30 anos, 

essa proporção chega a 75% de mulheres contra apenas de 25% homens. Ainda assim, são 

poucas as arquitetas em posição de prestígio, seja em premiações, concursos públicos ou em 

cargos de gerência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anuário de Arquitetura e Urbanismo 2019 

 

Iniciativas semelhantes a esta foram adotadas por outros órgãos e conselhos profissi-

onais, tais como: 

1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e a ONU Mulheres assinaram um Memorando 

de Entendimento para promover igualdade de gênero; e 

2. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que aprovou uma súmula 

proibindo bacharéis envolvidos em casos de violência doméstica de obterem ins-

crição na Ordem. 
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O Ciclo de Debates 

O Ciclo de Debates “As mulheres na Arquitetura e a Produção da Cidade Inclusiva 

para as mulheres” teve como objetivo central a promoção da igualdade de gênero dentro do 

âmbito da Arquitetura e Urbanismo, trazendo a mulher arquiteta e urbanista para o centro dos 

debates. Nesse sentido, os eventos buscaram destacar o papel desta enquanto produtora dos 

espaços públicos das cidades, pensado através da perspectiva das mulheres, que deve abri-

gar e acolher a todos os cidadãos a partir da ótica da inclusão pelo enfrentamento da exclusão. 

A história das mulheres pode ser sintetizada como uma história de luta constante pelo 

direito à emancipação política e pelo direito à cidadania. A própria inserção da mulher no meio 

urbano é uma importante dimensão do avanço pela conquista por mais espaço e pela partici-

pação no fluxo produtivo da sociedade contemporânea. É preciso destacar a participação da 

mulher na construção do território e a possibilidade de revisão da realidade, permitindo que 

se lance uma nova construção, pautada na visibilidade e protagonismo em defesa de suas 

demandas na cidade. Com isso, possibilitar a construção de cenários em que as mulheres 

possam alcançar o direito de circular com segurança, acessar todos os lugares que deseja-

rem, dispor de equipamentos públicos que atendam às demandas oriundas das atividades 

com a reprodução, ter espaço para empreendedorismo e participação política. E, assim, ver 

diluídos os limites que determinam o vínculo da mulher com o espaço privado e ampliar sua 

condição de ser parte do espaço público e político da cidade.  

As demandas das mulheres no planejamento urbano não implicam fazer uma cidade 

especializada unicamente para as mulheres, excluindo o lugar e as necessidades dos outros 

cidadãos, mas sim afirmar uma perspectiva que representa uma nova abordagem de inclusão, 

do olhar, da opinião, da percepção e da contribuição das mulheres na construção da cidade 

contemporânea, trazendo uma nova dimensão ao desenvolvimento da cidade e da sociedade. 

Outro importante objetivo dos eventos foi o reconhecimento sobre a atual composição 

da categoria profissional de arquitetos e urbanistas no Brasil tendo em vista que de acordo 

com o Censo dos Arquitetos e Urbanistas do Brasil, produzido pelo CAU/BR em dezembro de 

2012, “há uma prevalência de arquitetas e urbanistas mulheres em nosso país”, o censo re-

vela que as mulheres representam 61% do total de profissionais em atividade entre nós, con-

tra 39% de homens, tendência que vem crescendo ao longo das décadas, havendo predomi-

nância feminina entre arquitetos mais jovens. 
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Por conseguinte, foram realizados encontros em cada região do país, organizados por 

um CAU/UF, que possibilitou a reunião de arquitetas e urbanistas, estudiosas da área, auto-

ridades políticas, como parlamentares mulheres, representantes legítimas eleitas por meio do 

voto, e atrizes sociais que compartilharam suas experiências profissionais, produções cientí-

ficas, atuações políticas e soluções para as cidades. Ao todo foram promovidos 8 encontros 

em 7 cidades diferentes do Brasil e 3 regiões do país, envolvendo cerca de 800 pessoas, 

entre palestrantes, expositoras e participantes.  

 

 

Etapa Nº de participantes 

Florianópolis/SC 70  

Salvador/BA 80  

Porto Alegre/RS 103  

Aracaju/SE 55  

Fortaleza/CE 110 

Curitiba/PR 150 

São Paulo/SP 170 

1 Tabela produzida a partir dos dados fornecidos pelo CAU/UF que sediou o evento. 

A proposta do evento consistiu em duas mesas de debate, uma para abordar discus-

sões sobre a produção feminina na Arquitetura e Urbanismo além de desafios, perspectivas 

e realizações e a segunda para debate sobre criação de espaços públicos urbanos e sobre 
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como estes espaços refletem na inclusão do dia a dia e nas vidas das mulheres daquela 

região. Neste último, as etapas do ciclo promoveram discussões relativas à propositura de 

soluções sobre a sensação de insegurança e medo que permeiam a vida das mulheres nas 

cidades, a condição de vulnerabilidade social das mulheres que vivem em habitações precá-

rias e sobre como o medo da violência para com elas e seus filhos apresentam-se como limi-

tantes para o uso dos espaços públicos. Apesar de os eventos não terem seguido sempre o 

mesmo formato foi mantido a temática proposta. 

Em suma, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) buscou incentivar uma refle-

xão sobre o papel das arquitetas e urbanistas no desenvolvimento das cidades, trazendo à 

tona debates sobre o direito à cidade e à moradia e sobre como projetar cidades com a inclu-

são social sendo considerada desde o princípio.  

Todo conteúdo debatido nos encontros foi sistematizado pelo CAU sede e entregue à 

coordenação do projeto através de um formulário, registros fotográficos e audiovisuais. Esse 

material serviu de base para o desenvolvimento do presente relatório elaborado pela equipe 

de Relações Institucionais e Parlamentares do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Bra-

sil. Espera-se que este documento sirva para promoção de uma cultura de diálogo e reflexão 

sobre o trabalho e espaço no mercado de trabalho de arquitetas e urbanistas, dentro da mis-

são institucional do Conselho, e propicie um ambiente profícuo para a participação feminina 

no Conselho e na profissão. 
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DATA 12/09/2019 

LOCAL ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA (ALESC) 

Nº DE PARTICIPANTES 70 participantes 

FOTOS DO EVENTO 
http://www.causc.gov.br/fotos/1o-ciclo-de-debates-mulheres-na-

arquitetura-cidades-inclusivas-para-as-mulheres/ 

VÍDEO DO EVENTO https://www.youtube.com/watch?v=Q5l4Ue6cIgo 

 

  

http://www.causc.gov.br/fotos/1o-ciclo-de-debates-mulheres-na-arquitetura-cidades-inclusivas-para-as-mulheres/
http://www.causc.gov.br/fotos/1o-ciclo-de-debates-mulheres-na-arquitetura-cidades-inclusivas-para-as-mulheres/
https://www.youtube.com/watch?v=Q5l4Ue6cIgo
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APRESENTAÇÃO DO EVENTO 

No dia 12 de setembro, Santa Catarina abriu a agenda nacional do 1º Ciclo de Deba-

tes Mulheres na Arquitetura - Cidades inclusivas para as mulheres. Realização do Con-

selho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina (CAU/SC), do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e da Bancada Feminina da Assembleia Legislativa de Santa 

Catarina (ALESC), o evento inaugurou uma intensa agenda de encontros itinerantes com o 

objetivo de consolidar uma política de equidade de gênero dentro do CAU e também a cons-

trução de cidades que atendam às necessidades das mulheres. O Ciclo de Debates também 

contou com o apoio da Comissão de Desenvolvimento Urbano (CDU) e da Secretaria de Mu-

lheres da Câmara dos Deputados, bem como do Colegiado das Entidades Nacionais de Ar-

quitetura e Urbanismo (CEAU), tendo sido promovido nas capitais da Bahia, Rio Grande do 

Sul, Paraná, Sergipe, Ceará e São Paulo.  

63% dos 166.194 profissionais da Arquitetura e Urbanismo inscritos nos Conselhos de 

Arquitetura e Urbanismo são do sexo feminino. Em Santa Catarina, este percentual sobe para 

68%. As mulheres também são maioria entre as estudantes de arquitetura (67%) e na popu-

lação de arquitetos/as com idade entre 20 e 25 anos (79%). Os dados apontam para um futuro 

majoritariamente feminino na profissão, o que também pode significar uma mudança na forma 

como a arquitetura e o urbanismo passa a conceber o espaço urbano. 

As organizações representativas da categoria vêm despertando para esta perspectiva. 

O CAU/SC criou a Câmara Temática Mulheres na Arquitetura. Em âmbito nacional, as arqui-

tetas mobilizadas também provocaram a criação do Grupo de Trabalho de Mulheres dentro 

do Fórum dos Presidentes, espaço que reúne as presidências dos CAU de todos os estados. 

Também compuseram uma Comissão Temporária de Equidade de Gênero do CAU/BR, que 

tem como propósito contribuir para construção da Política de Equidade de Gênero do 

CAU/BR. 

Para além de fomentar maior representatividade profissional, a partir da potencialidade 

da Arquitetura e Urbanismo, as arquitetas desejam contribuir para alertar sobre a necessidade 

de construção de um modelo de cidade mais inclusivo. "A cidade sempre foi pensada a partir 

de um sujeito universal. Ela é desenhada para o fluxo dos homens, em idade média, no auge 

de sua capacidade produtiva, com trabalho estável e bem remunerado que lhe permite ter 

carro, deixando as demandas das mulheres, jovens, idosos, crianças e deficientes físicos à 

http://www.causc.gov.br/noticias/sc-abre-ciclo-de-debates-as-mulheres-na-arquitetura-e-a-producao-de-cidades-mais-inclusivas-para-mulheres/
http://www.causc.gov.br/noticias/sc-abre-ciclo-de-debates-as-mulheres-na-arquitetura-e-a-producao-de-cidades-mais-inclusivas-para-mulheres/
http://www.causc.gov.br/noticias/sc-abre-ciclo-de-debates-as-mulheres-na-arquitetura-e-a-producao-de-cidades-mais-inclusivas-para-mulheres/
http://www.causc.gov.br/noticias/sc-abre-ciclo-de-debates-as-mulheres-na-arquitetura-e-a-producao-de-cidades-mais-inclusivas-para-mulheres/
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margem das prioridades do investimento público", explica a presidente do CAU/SC, Daniela 

Sarmento. 

Pensar as cidades a partir das necessidades de uso das mulheres é refletir sobre a 

infraestrutura do espaço urbano para responder às atividades do cotidiano das mulheres. Pro-

voca a pensar, por exemplo, sobre aspectos como a segurança pública - e então considerar 

temas como o assédio no transporte público, a iluminação pública e os espaços abandonados 

das cidades.  

O direito à habitação social também precisa ser observado da perspectiva feminina. O 

número de mulheres chefes de família saltou na última década, passando de 1 milhão em 

2001 para 6,8 milhões, em 2015, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(Pnad), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo a Síntese de Indi-

cadores Sociais (SIS) do IBGE, 56,9% das mulheres que sustentam a casa e tem filhos de 

até 14 anos estão abaixo da linha da pobreza. Dentre estas, 64,4% das mães negras. 

Se no Brasil as mulheres também ainda são consideradas as principais cuidadoras - 

quando não únicas - Daniela Sarmento observa que considerar as demandas femininas na 

cidade é incluir também outros usuários, como crianças e idosos. "Quando uma mãe levar 

seu filho para uma atividade de lazer, precisa de uma estrutura que abrigue confortavelmente 

as crianças, e também as mulheres”, observa. “A cidade precisa ser pensada para todos os 

tipos de mulheres. Estas demandas não implicam fazer uma cidade que exclua as necessida-

des dos outros cidadãos, mas convocam a uma nova percepção na construção da cidade 

contemporânea", complementa a arquiteta. 

A ação está em sintonia com o Plano de Gestão do CAU/SC, que tem suas metas 

integradas à agenda internacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da 

ONU. Ela contempla o ODS 5 - Igualdade de Gênero (Alcançar a igualdade de gênero e em-

poderar todas as mulheres e meninas) e o ODS 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis 

(Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentá-

veis), do qual o CAU/SC é apoiador oficial junto ao Movimento Nacional ODS - Santa Catarina. 

Por que é urgente discutir a cidade para as mulheres? 

- Segundo dados da PNUD/IBGE, o número de mulheres chefes de família passou de 1 mi-

lhão, em 2001, para 6,8 milhões, em 2015 (alta de 551%). No caso dos casais sem filhos, o 

crescimento foi ainda maior, de 339 mil para 3,1 milhões (alta de 822%).  

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/educacao/9221-sintese-de-indicadores-sociais.html?=&t=o-que-e
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/educacao/9221-sintese-de-indicadores-sociais.html?=&t=o-que-e
http://www.ipea.gov.br/retrato/apresentacao.html
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- A Síntese de Indicadores Sociais (SIS) do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE) 

aponta que 56,9% das mulheres que sustentam a casa e tem filhos de até 14 anos estão 

abaixo da linha da pobreza. Dentre estas, 64,4% das mães negras. 

- 97% das entrevistadas pela Pesquisa Segurança das mulheres no transporte (Instituto Pa-

trícia Galvão/Locomotiva, 2019) afirmaram ter sido vítimas de assédio em meios de transporte 

e 71% conhecem alguma mulher que já sofreu assédio em espaço público 

- 5,5 milhões de brasileiros/as não têm o nome do pai no registro de nascimento, segundo 

Dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com base no Censo Escolar de 2012, o que 

aponta para a centralidade da presença feminina e a ausência paterna na educação dos filhos. 

PROGRAMAÇÃO 

14:00h – Abertura com apresentação do tema (presença das deputadas) 

15:00h – Oficina 

Mediação: Daphne Besen e Paula Zacarias (Representantes do Programa das Nações Uni-

das para os Assentamentos Humanos (ONU- Habitat) 

17:00h – Encerramento oficina 

18:00h – Café de acolhimento 

18:30h – Mesa de abertura (Deputadas Federais + Deputadas Estaduais + CAU/BR + 

CAU/SC) 

19:30h – Roda de conversa com as palestrantes convidadas: 

Palestrante 1: Paula Zacarias – Arquiteta e Urbanista. Analista de Programas do Programa 

das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat) – Escritório Regional 

para América Latina e o Caribe (ROLAC) – Brasil e Cone Sul – Escritório Alagoas. 

Palestrante 2: Daphne Besen – Internacionalista. Analista de Programas do Programa das 

Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat) – Escritório Regional para 

América Latina e o Caribe (ROLAC) – Brasil e Cone Sul – Escritório Alagoas. 

Palestrante 3:  Neila Janes Viana Vieira – Arquiteta e Urbanista da Central de Projetos da 

SEGOV – Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais, da Prefeitura Munici-

pal de Campo Grande. Conselheira do CAU/MS. 

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/educacao/9221-sintese-de-indicadores-sociais.html?=&t=o-que-e
https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/dados-e-fontes/pesquisa/seguranca-das-mulheres-no-transporte-instituto-patricia-galvao-locomotiva-2019/
https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/dados-e-fontes/pesquisa/seguranca-das-mulheres-no-transporte-instituto-patricia-galvao-locomotiva-2019/
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/80089-programa-pai-presente-completa-cinco-anos-e-se-consolida-no-pais


 

 
 
 

13 
 

20:30h – Debate/encaminhamentos 

RELATO | MESA DE ABERTURA (APRESENTAÇÃO DO EVENTO) 

As deputadas estaduais Luciane Carminatti (PT) e Marlene Fengler (PSD) participaram 

da abertura do evento. Luciane afirmou que o tema é atual e pertinente, e que o Poder Legis-

lativo deve olhar mais para essa questão, com foco na mobilidade urbana e na segurança 

pública. “As mulheres são maioria, mas as cidades em geral foram pensadas por homens e 

para os homens, e o CAU traz uma grande contribuição para pensar essa cidade mais inclu-

siva, com os diferentes rostos e necessidades das mulheres”, disse. 

Marlene destacou a necessidade da ocupação dos espaços públicos para torná-los 

mais inclusivos não só para as mulheres, mas para a população em geral. A deputada consi-

dera que o planejamento de cidades mais acessíveis representa, também, melhoria na quali-

dade de vida. “Temos muito a ouvir e aprender no debate deste tema para que possamos 

elaborar políticas públicas mais inclusivas para as mulheres”, comentou a deputada. 

A presidente do CAU/SC, por sua vez, destacou que um dos méritos do encontro foi 

tirar o tema do direito à cidade da invisibilidade, tendo mencionado que todas têm o direito à 

cidade e que as arquitetas estão trazendo conteúdo para o debate, mas não sabem a res-

posta, por que a resposta está na usuária e na comunidade. Destacou ainda que as leis, como 

o Estatuto da Cidade, não tem sido suficientes para garantir a participação popular na cons-

trução do espaço urbano. “Acreditamos numa cidade participativa, temos leis para isso, mas 

não vemos resultado. As cidades vem sendo construída para atender a diversas influências, 

mas não as nossas necessidades”, disse a arquiteta na mesa de abertura. 

Também participaram da abertura a deputada federal Carmen Zanotto (Cidadania-

SC), a diretora de Planejamento da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Bar-

bara Martins Godeny, que representou o governador Carlos Moisés da Silva (PSL-SC), e a 

conselheira Josemée Gomes de Lima, que representou o presidente do CAU/BR. Conselhei-

ras de sete estados participaram dos debates. 

RELATO | OFICINA: ONU-HABITAT 

As expositoras introduziram um exercício aos participantes da oficina por meio de me-

todologia dinâmica apoiada na plataforma www.menti.com no qual foram avaliados aspectos 

como segurança, mobilidade e outras estruturas das cidades. 

http://www.menti.com/
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 As perguntas exploraram os seguintes aspectos: local do domicílio das participantes; 

faixa etária; faixa de renda; escolaridade; se as mulheres eram chefes de família; se as parti-

cipantes reconheciam imagens dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da 

Agenda 2030 das Nações Unidas; qual a numeração das ODS relativas às cidades e à igual-

dade de gênero; qual o meio de transporte utilizado nos deslocamentos diários; se as mulhe-

res sentiam-se seguras no transporte público; se as mulheres sentiam-se seguras andando 

sozinhas em suas cidades; até que horas as mulheres sentiam-se seguras de andar sozinhas; 

se as mulheres evitam andar em locais escuros; se as mulheres sentem-se seguras andando 

em uma rua de muros altos; se as calçadas utilizadas nas cidades eram adequadas; se os 

locais de lazer são adequados para as mulheres; se a participante considera que o acesso ao 

saneamento básico afeta o desempenho no trabalho ou estudo das mulheres; se as partici-

pantes consideram que o tempo de deslocamento diário afeta o desempenho no trabalho ou 

estudo das mulheres; se as participantes consideram que as políticas públicas urbanas de 

suas cidades tem uma perspectiva de gênero; se caso a cidade tivesse um orçamento público 

com perspectiva de gênero ela seria mais inclusiva; se a cidade é inclusiva para as mulheres 

e o que o CAU de seu estado poderia fazer para contribuir para uma cidade mais inclusiva 

para as mulheres.  

Tendo sido apresentados os resultados do exercício, onde averiguou-se a atual situ-

ação de vulnerabilidade na qual encontram-se as mulheres nas cidades, passou-se à segunda 

parte da oficina, oportunidade na qual foram abordados conceitos gerais sobre os Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 5 e 11 da Organização das Nações Unidas (ONU), 

“Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas” e “tornar as 

cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis”, bem 

como as metas de cada objetivo, quais sejam: 

Objetivo 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres 

e meninas 

5.1 Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres 

e meninas em toda parte 

5.2 Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas 

nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual e de 

outros tipos 

5.3 Eliminar todas as práticas nocivas, como os casamentos prematuros, for-

çados e de crianças e mutilações genitais femininas 
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5.4 Reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não remu-

nerado, por meio da disponibilização de serviços públicos, infraestrutura e 

políticas de proteção social, bem como a promoção da responsabilidade com-

partilhada dentro do lar e da família, conforme os contextos nacionais 

5.5 Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de 

oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na 

vida política, econômica e pública 

5.6 Assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos 

reprodutivos, como acordado em conformidade com o Programa de Ação da 

Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento e com a Pla-

taforma de Ação de Pequim e os documentos resultantes de suas conferên-

cias de revisão 

5.a Realizar reformas para dar às mulheres direitos iguais aos recursos 

econômicos, bem como o acesso a propriedade e controle sobre a terra e 

outras formas de propriedade, serviços financeiros, herança e os recursos 

naturais, de acordo com as leis nacionais 

5.b Aumentar o uso de tecnologias de base, em particular as tecnologias de 

informação e comunicação, para promover o empoderamento das mulheres 

5.c Adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a promoção 

da igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas 

em todos os níveis 

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, se-

guros, resilientes e sustentáveis 

11.1 Até 2030, garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e a 

preço acessível, e aos serviços básicos e urbanizar as favelas 

11.2 Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, aces-

síveis, sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a segurança 

rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos, com especial aten-

ção para as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, mu-

lheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos 

11.3 Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e as capaci-

dades para o planejamento e gestão de assentamentos humanos participati-

vos, integrados e sustentáveis, em todos os países 
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11.4 Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e 

natural do mundo 

11.5 Até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e o número de 

pessoas afetadas por catástrofes e substancialmente diminuir as perdas eco-

nômicas diretas causadas por elas em relação ao produto interno bruto glo-

bal, incluindo os desastres relacionados à água, com o foco em proteger os 

pobres e as pessoas em situação de vulnerabilidade 

11.6 Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, 

inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos 

municipais e outros 

11.7 Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, 

inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres e crianças, 

pessoas idosas e pessoas com deficiência 

11.a Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas 

urbanas, periurbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional 

de desenvolvimento 

11.b Até 2020, aumentar substancialmente o número de cidades e assenta-

mentos humanos adotando e implementando políticas e planos integrados 

para a inclusão, a eficiência dos recursos, mitigação e adaptação às mudan-

ças climáticas, a resiliência a desastres; e desenvolver e implementar, de 

acordo com o Marco de Sendai para a Redução do Risco de Desastres 2015-

2030, o gerenciamento holístico do risco de desastres em todos os níveis 

11.c Apoiar os países menos desenvolvidos, inclusive por meio de assistência 

técnica e financeira, para construções sustentáveis e resilientes, utilizando 

materiais locais. 

Na terceira parte da oficina foi realizada a dinâmica das fotos, que consistiu na identi-

ficação dos problemas e soluções relativas a onze imagens de espaços públicos das cidades 

brasileiras. Para tanto, o público foi dividido em dois grupos, onde o primeiro apontou os pro-

blemas e o segundo expos alternativas para as situações enfrentadas pelas mulheres diante 

das imagens apresentadas.  

Na quarta parte da oficina foi sugerido pelas expositoras, com base nas imagens apre-

sentadas, a ideia da elaboração de um desenho de uma cidade inclusiva para as mulheres e 

a gravação de um relato sobre o que seria uma cidade inclusiva para as mulheres marcando 
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os perfis do instagram da @onuhabitat, do @caubr e do @causc inserindo a hashtag #cida-

desinclusivas.  

RELATO | MESA DE ABERTURA INSTITUCIONAL 

Tendo sido abertos os trabalhos da mesa foi dada a palavra à Dra. Luessa Santos, do 

Movimento ODS em Santa Catarina, que relatou na qualidade de advogada sobre os tipos de 

violência pelas quais as mulheres passam, além da física, como a psicológica. Agradeceu e 

parabenizou o CAU pela iniciativa do evento. 

Na sequência, Katiane Vieira, Coordenadora do movimento ODS em Santa Catarina, 

destacou que o movimento iniciado pelo CAU é plural. Agradeceu e parabenizou o CAU. Falou 

do desenvolvimento ambiental, econômico e social e sobre o trabalho da agenda 2030. Con-

vidou todos a serem protagonistas neste processo. 

A Presidente da Comissão Estadual da Mulher Advogada de Santa Catarina, Dra. Re-

jane Sanches, salientou o caráter inovador do evento, tendo reforçado que a iniciativa é ba-

seada em dados, que tem o apoio do Congresso Nacional e colocou a Ordem dos Advogados 

do Brasil (OAB) como parceira, nas questões de legalidade que permeiam os processos de-

sejando que os encontros sejam produtivos e que sirvam de inspiração para os poderes le-

gislativo e executivo. 

Roberta Edelweiss, Conselheira do CAU/RS, mencionou a questão da vulnerabilidade 

das mulheres nas cidades e sobre a mulher arquiteta, tendo parabenizado o CAU/SC pela 

iniciativa.  

Célia Fernandes, da Conselho Estadual dos Direitos da Mulher (CEDIM), parabenizou 

a presidência do CAU, destacou a relevância do evento e colocou o CEDIM de Santa Catarina 

à disposição. 

Representando a Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina (AS-

COP), a enfermeira Helga Bressiani destacou que a cidade não é só para uma parte da po-

pulação, mas para todos. Destacou ainda que a enfermagem também é majoritariamente fe-

minina, mas são os homens que se encontram em cargos estratégicos. Finalizou mencio-

nando que a cidade fica mais bonita com equidade e inclusão. 
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A Presidente do CAU/RO, arquiteta e urbanista Ana Cristina da Silva salientou o pio-

neirismo do CAU/SC; a missão do CAU/BR, sobre morar com dignidade, inclusão e sobre 

cidades dignas e a necessidade de protagonismo feminino.  

Representando o Presidente do CAU/MS, a conselheira Neila Vieira, agradeceu a pre-

sidente Daniela pelo convite, manifestou desejo de inscrever o CAU/MS no projeto e parabe-

nizou a iniciativa.  

 A presidente do CAU/SC, arquiteta e urbanista Daniela Sarmento, agradeceu a pre-

sença de todas salientando a diversidade da mesa, e que a questão chave deste momento é 

a atuação em rede e da criação de conexões, pois os problemas são transversais no debate 

de gênero e da cidade. Mencionou ainda que a condição das mulheres na habitação também 

envolve sua saúde, suas capacidades e que as mulheres têm condições de fazer um mapea-

mento dos problemas das cidades. Mencionou, ainda, ser um grande desafio iniciar os deba-

tes do ciclo, mas que o CAU está maduro para dar uma contribuição mais efetiva a este de-

bate. Citou ainda que o objetivo do evento é proporcionar aos participantes reflexões e provo-

cações sobre as cidades inclusivas, que o objetivo final do ciclo de eventos é estruturar uma 

carta da mulher arquiteta para inspirar coletivos e instituições e que o CAU está aberto ao 

debate e a este desafio.  

A Presidente fez ainda um relato sobre a porcentagem de mulheres na Arquitetura e 

Urbanismo, onde elas representam aproximadamente 65% dos profissionais registrados, e 

instigou ainda os presentes a refletirem sobre qual o futuro da Arquitetura e Urbanismo, tendo 

em vista esta mudança de perfil de seus profissionais. Neste sentido, salientou que o futuro 

da profissão majoritariamente feminino também pode significar uma mudança na forma como 

a arquitetura e urbanismo passam a conceber o espaço urbano. Reforçou também que o ob-

jetivo dos eventos é abrir o debate para construção do futuro da profissão fazendo uma en-

trega objetiva com proposições. Por fim, frisou a função social do Conselho de levar arquite-

tura para todos e todas, tendo mencionado que quem quer falar por si tem que ocupar seu 

espaço de fala em referências às arquitetas e urbanistas. 

RELATO | RODA DE CONVERSA COM AS PALESTRANTES 

Daphne iniciou a roda de conversa com considerações iniciais sobre a mulher e a 

cidade (1), tendo mencionado a inexistência da história da mulher nas cidades e que esta 

história é contada tão somente por homens. Neste sentido, se utilizando da literatura de Bor-

dieu, destacou que uma sociedade machista cria e reproduz cidades machistas. Citou ainda 
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que a produção androcêntrica do espaço urbano reproduz desigualdades e que os homens 

definem o estar e circular das mulheres na cidade.  

Em razão disso, concluiu que as mulheres acessam menos espaços na cidade por 

terem medo. Tal medo, inclusive, serve como limitador do perímetro urbano que a mulher 

circula, sendo este menor do que o perímetro que o homem circula. Neste sentido, mencionou 

ainda que a mulher mede o tempo todo onde estará e que horas vai voltar. Como exemplo 

citou o hábito das mulheres de compartilharem sua localização quando utilizam o transporte 

por aplicativo, dado seu medo de estarem sozinhas. Salientou ainda que a construção do 

espaço urbano por homens gera políticas públicas não neutras, pois são consideradas sobre 

uma base androcêntrica, branca e heterossexual. Tratou ainda sobre a necessidade da trans-

versalidade de uma perspectiva feminina nas políticas públicas e da representatividade nos 

espaços de tomada de decisão. 

Na sequência, Daphne apresentou o Programa das Nações Unidas para os Assen-

tamentos Humanos (ONU-Habitat) (2); a Agenda 2030 (3) para o Desenvolvimento Susten-

tável, plano de ação adotado em 2015 pelos líderes mundiais, com validade até 2030, bem 

como seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com destaque para o ODS 

5, Igualdade de Gênero (3.1), e ODS 11 (3.2), Cidades e Comunidades Sustentáveis e a Nova 

Agenda Urbana (NAU) (4), que consiste em um plano de ação para urbanização sustentável 

para os próximos 20 anos, que prevê que as cidades alcancem a igualdade de gênero (4.1), 

garantindo a participação plena e efetiva das mulheres, tendo sido adotada na Terceira Con-

ferência das Nações Unidas sobre Moradia e Desenvolvimento Urbano Sustentável (HABI-

TAT-III) em Quito, em 2016.  

Foi ainda citada a existência de um marcador de igualdade de gênero do ONU-

HABITAT (5), por meio do qual é avaliada a adequação de projetos a questões de gênero, 

tendo em vista a resolução da Assembleia de alcançar a igualdade de gênero através do 

trabalho do ONU-HABITAT para apoiar cidades e assentamentos humanos inclusivos, segu-

ros, resilientes e sustentáveis.    

Por fim, Daphne apresentou o “Programa Cidades Mais Seguras” (6), e as Audito-

rias de Segurança das Mulheres (6.1), uma “metodologia focada em reflexões sobre as es-

pecificidades da experiência da violência urbana vivida por mulheres”, onde a escuta é neces-

sária para compreender como os grupos recebem e experimentam os efeitos das políticas de 

segurança de formas diferentes”. Daphne explicou que as auditorias têm sido realizadas atu-

almente em três bairros de Maceió pelo escritório local do ONU HABITAT e que a partir da 



 

 
 
 

20 
 

identificação dos fatores que propiciam a insegurança dentre as mulheres é confeccionado o 

diagnóstico sobre as condições especificas de segurança entre as mulheres para que este 

seja transformado em ferramenta de reivindicação por políticas específicas.  

Paula iniciou sua fala abordando a temática “Cidades Inclusivas para mulheres e o 

Direito à Cidade” (7). Trouxe assim conceitos, desafios, iniciativas e boas práticas, que já 

existem, bem como os resultados da oficina tendo salientado que uma cidade inclusiva é uma 

cidade com direito à cidade. Salientou que o 

 

O Direito à cidade é o direito de todos os habitantes, presentes e futuros, para 

ocupar, usar e produção justa, cidades inclusivas e sustentáveis definidas 

como um bem comum essencial para a qualidade de vida.  

 

Também destacou os componentes da cidade inclusiva, tendo mencionado que a 

mesma é livre de discriminação, tem cidadania inclusiva, avançada participação política, cum-

pre com a função social da cidade, tem espaços públicos de qualidade, igualdade de gênero, 

reconhece a diversidade cultural, a representatividade política, tem economia inclusiva e as 

outras formas de usar a cidade (economia solidária, circular, compartilhamento), promove o 

acesso equitativo aos bônus da urbanização e possui um meio ambiente inclusivo. Concluiu 

neste tópico que um espaço considerado seguro para as mulheres é seguro para todos.  

Apresentou também os principais desafios para a construção de cidades inclusi-

vas (7.1) e do direito da mulher à cidade, tendo abordado a questão da segurança, oportuni-

dade na qual expôs dados do atlas da violência de 2017 sobre o assassinato de mulheres; da 

mobilidade das mulheres e situações de assédio , com resultados da pesquisa do Instituto 

Patrícia Galvão sobre violência contra a mulher no transporte público, que mostrou que 97% 

das mulheres disseram já ter sido vítimas de assedio em meios de transporte, 41% mulheres 

reportaram já terem recebido olhares insistentes no transporte público, 33% já receberam 

cantadas indesejadas, 19% já receberam comentários de cunho sexual, 35% reportaram já 

terem sido “encoxada” e que 22% reportaram já terem passado a mão em seu corpo, tendo 

concluído que para 72% das mulheres, o tempo para chegar ao trabalho influência na decisão 

de aceitar ou ficar em emprego; saneamento e a vida da mulher brasileira, tendo evidenci-

ado que a ausência de saneamento causa série desdobramentos na vida da mulher, como  

infecções gastrointestinais, como diarreia e vômito, o que culmina no afastamentos do traba-

lho, enfermidades e óbito. Citou ainda dados sobre o de afastamento de mulheres em suas 

atividades rotineiras em virtude da falta de saneamento básico, tendo mencionado que 11% 
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das mulheres se afastaram de trabalho remunerado como desdobramento de problemas re-

lativos a falta de saneamento. Assim, concluiu que a falta de acesso das mulheres a um sa-

neamento básico adequado acarreta em perda de produtividade em seu trabalho, lazer, es-

tudo e consequentemente, gera impactos de ordem econômica para o País.  

Paula ainda mencionou iniciativas para a cidade inclusiva (7.2) como o aplicativo 

Safetipin, que permite às usuárias registrar os lugares mais perigosos para as mulheres; ini-

ciativas de mobilidade inclusivas como Maju, aplicativo de mobilidade implementado em Ma-

ceió, exclusivo para mulheres, cuja proposta é oferecer segurança e comodidade tanto para 

as mulheres que pretendem trabalhar como motoristas quanto para usuárias do aplicativo;  o 

botão Nina, ferramenta de denuncia virtual para identificar e punir agressores de mulheres no 

transporte público de Fortaleza,  além de  políticas habitacionais inclusivas, mencionando 

que em Alagoas é dada prioridade às mulheres vítimas de violência em programas habitacio-

nais, tendo sido aprovada legislação estadual neste sentido.  

Por fim, Paula explorou alternativas para a construção de cidades inclusivas (8), 

mencionando o compromisso político para a urbanização inclusiva, e o caminho para ci-

dades inclusivas, como a participação e inovação no planejamento, implementação e avali-

ação de políticas públicas; efetivação de direitos para tod@s, planejamento e desenho urbano 

orientado para a inclusão; orçamento participativo e transparente com perspectiva de gênero 

e atuação de governos locais na criação de uma urbanização inclusiva.  

Finalizou questionando a plateia sobre qual visão de cidade inclusiva para mulhe-

res podemos construir juntas, tendo apresentado os resultados da oficina do período da 

tarde “Cidades para Tod@s”, evidenciando as limitações do direito à cidade impostas às mu-

lheres.  

Neila Janes iniciou sua fala mencionando que o Mato Grosso do Sul é um estado con-

servador, muito violento, com quilombos e aldeias urbanas, com mulheres a margem das po-

líticas públicas. Reportou que em 1998 foi instituída secretaria de mulheres e que a atual 

Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SEMMU) tem desenvolvido um trabalho 

de extrema relevância. Neila mencionou que Campo Grande foi a primeira capital a ter a pri-

meira Casa da Mulher Brasileira, projetada e construída para a mulher, sendo um espaço 

de acolhimento administrado pelo próprio município.   
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A arquiteta também apresentou a política de transporte público da cidade cujo slo-

gan é “o transporte é público, o meu corpo não”. Por meio de uma lei municipal1, que instituiu 

a campanha “Assédio sexual no ônibus é crime”, os motoristas de transportes públicos 

ficaram obrigados a parar o ônibus em situação de abuso e chamar a polícia, sendo penali-

zado se não obedecer a lei. Neste sentido, a secretaria promoveu capacitações com motoris-

tas para que estes conhecessem a lei e se envolvessem com a mesma viabilizando a realiza-

ção das denúncias e a apresentação de assediadores às autoridades. Além disso, mencionou 

que as capacitações também são acompanhadas pela guarda municipal. Referida legislação 

também prevê a fixação de adesivos nos terminais de transbordo do transporte coletivo e no 

interior dos veículos de transporte coletivo do município de Campo Grande, contendo orien-

tações acerca das medidas a serem adotadas pelas vítimas de abuso sexual em ônibus para 

identificação dos agressores e para a efetivação da denúncia perante as autoridades.  

Outra política de Campo Grande citada por Neila e inspirada nos sete princípios de 

empoderamento das mulheres, estabelecidos pela ONU Mulheres Brasil, foi a criação Di-

ploma do Selo Compromisso com a Igualdade de Gênero, entregue a instituições compro-

metidas com a igualdade de gênero no trabalho2.  

Neila também mencionou a criação de “violentômetro” que alerta para níveis de vio-

lência contra mulher na cidade e que a comunidade e a prefeitura têm buscado a secretaria 

para o desenvolvimento de políticas de forma transversal.  

Em que pese os avanços listados, Neila comentou que o município revisou seu plano 

diretor participativo, mas que na oportunidade não houve discussão de aspectos de gênero e 

que o grupo de trabalho responsável começou a trabalhar a lei de uso e ocupação do solo 

tendo solicitado auxílio da SEMMU neste sentido. 

Citou que o setor imobiliário é forte no município de Campo Grande e que, em razão 

disso, aprova diretrizes que atendem aos seus interesses econômicos gerando especulação 

com a aprovação de projetos de quadras extensas além do recomendável para uma cidade 

inclusiva.   
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Neila ainda tratou do Projeto Reviva Centro, que consiste na requalificação da Rua 

14 de julho em Campo Grande, centro comercial da cidade. O Projeto prevê a revitalização 

do Centro de Campo Grande, a partir do embutimento da fiação, ampliação das calçadas, 

criações de áreas de lazer e reordenamento do trânsito no entorno da Rua 14 de Julho.  

A arquiteta expôs ainda o projeto de requalificação urbanística do centro histórico 

de Campo Grande, que tem como objetivo melhorar a acessibilidade dos espaços públicos. 

Segundo ela, a proposta é que os espaços sejam acessíveis a todos, pois se ela inclui as 

mulheres, inclui todos. Ainda segundo Neila, a mulher, geralmente, é quem cuida da família, 

dos filhos, e é quem tem o contato maior diário com a cidade, levando os filhos, fazendo 

compras. Neila comentou que o planejamento tradicional não olha para as mulheres e a dinâ-

mica, em geral, é pensada na rotina dos homens. Ela destacou que as mulheres que moram 

na periferia têm dificuldades com o transporte público. “As mulheres usam o transporte para 

levar os filhos para a escola, para ir ao supermercado.” A arquiteta também destacou a im-

portância da segurança. “Nem sempre as cidades são bem iluminadas, e isso prejudica as 

mulheres. São ruas escuras, pontos de ônibus ermos. Até mesmo o comprimento de um quar-

teirão às vezes gera dificuldades. Muros causam insegurança, pois há menos opções de en-

tradas e saídas dentro de um quarteirão que podem ser utilizados por uma mulher em situação 

de perigo”, comentou. 

Abordou a iniciativa do Laboratório Urbano Efêmero de Campo Grande, um ciclo de 

atividades que vai gerar temporariamente intervenções e debater visões alternativas para o 

futuro do território da Esplanada Ferroviária. A iniciativa trata-se de um convênio da Prefeitura 

Municipal de Campo Grande com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) que 

dentro do seu programa Lab Cidades, promove a difusão de boas práticas de desenhos de 

processos participativos por toda a América do Sul e Caribe.  Neila relatou que o ciclo foi bem 

recebido pela população e que há o desejo de transformá-lo em um fórum permanente.  

Por fim, Neila mencionou a iniciativa do CAU/MS em promover bate-papo junto com 

as instituições de ensino, profissionais e acadêmicos com o tema “O Arquiteto e Urbanista 

do Século XXI: a formação e a responsabilidade”. Na oportunidade, a Arquiteta palestrou 

sobre “Cidades Seguras para Mulheres”, tendo havido grande adesão da comunidade aca-

dêmica de Campo Grande no debate do tema.  
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PROPOSTAS PARA A POLÍTICA DE EQUIDADE DE GÊNERO DO CAU 

 A Presidente do CAU/SC, Daniela Sarmento, salientou a relevância acerca da 

construção do evento com as mulheres do CAU tendo citado como exemplo a Câmara Te-

mática Mulheres na Arquitetura do CAU/SC, mencionando que hoje existem quatro câma-

ras temáticas no conselho estadual, estando estes espaços ainda em estruturação. As referi-

das câmaras são mecanismos que permitem a atuação em rede de arquitetos e urbanistas e 

também especialistas em temas focais de maneira mais ativa junto ao Conselho.  Ante o ex-

posto, reforçou que a participação nesses coletivos gera um debate com maior proporção, 

sendo um programa valioso, tendo ainda estendido o convite de participação a todas (os) as 

presentes. 

A presidente do CAU/SC também reforçou que os depoimentos registrados no ciclo de 

eventos com as hashtags e os debates em si servirão como conteúdo para um documentário, 

desejando que esta iniciativa se estenda a todos os estados, tendo também explicado que ao 

final dos debates será elaborado um documento com o objetivo de nortear as ações que po-

derão ser adotadas para tornar as cidades mais acessíveis às mulheres.  

FOTOS (SC) 

 

Público do evento apresentando cartões representativos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da 
Organização das Nações Unidas 
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Mesa de abertura do evento 
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DATA 28/11/2019 

LOCAL 
Espaço Cultural da Barroquinha (Rua do Couro, s/n, Barroquinha, 

Salvador/BA) 

Nº DE PARTICIPANTES 80 participantes, incluindo convidados e palestrantes 

FOTOS DO EVENTO Retiradas do relatório enviado para a CTEG 

VÍDEO DO EVENTO Não foram enviados vídeos do evento 
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APRESENTAÇÃO DO EVENTO 

No dia 28 de novembro de 2019, foi realizada mais uma etapa do 1º Ciclo de Debates 

Mulheres na Arquitetura – Cidades Inclusivas para as Mulheres na cidade de Salvador 

(BA). Esta etapa, sediada no Espaço Cultural da Barroquinha, patrimônio histórico da cidade 

de Salvador, foi promovida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia (CAU/BA) e 

pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e contou com o apoio do Sin-

dicato de Arquitetos e Urbanistas da Bahia (SINARQ/BA), da Federação Nacional de Arquite-

tos e Urbanistas (FNA), da Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo 

(FeNEA), da Prefeitura de Salvador, do Centro Cultural da Barroquinha, da Comissão de De-

senvolvimento Urbano (CDU) e da Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados. 

As discussões promovidas pelo Ciclo de Debates são de extrema importância para 

repensar o desenho e as estruturas de funcionamento das cidades, além de entender a ne-

cessidade da participação das mulheres nos espaços de debate e decisão sobre a construção 

dos espaços urbanos. De acordo com a presidente do CAU/BA, Gilcinéa Barbosa, “Somos 

todos cidadãos mas as mulheres possuem demandas específicas, que modificam a sua inte-

ração com a cidade. Mobilidade, segurança, saúde, áreas de lazer para as famílias e crianças 

são apenas alguns aspectos prioritários e sanáveis através de uma arquitetura que enxerga 

o indivíduo busca alinhar soluções que beneficiem o maior número possível de pessoas em 

uma sociedade”. Nesse sentido, o depoimento da presidente elucida a importância do evento.  

A etapa realizada na Bahia propôs focar seu discurso nas mulheres negras e LGBTQ+ 

como “excluídas” e “minorias” sociais, que de fato são números expressivos e que apresentam 

maior vulnerabilidade nas questões urbanas. 

EIXOS TEMÁTICOS DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE EQUIDADE DE GÊNERO 

(CTEG) TRABALHADOS NO EVENTO 

 

1 – Equidade no cotidiano da Arquitetura e Urbanismo; 

3 – Equidade na formação em Arquitetura e Urbanismo; 

4 – Equidade na prática da Arquitetura e Urbanismo; 

5 – Equidade na política da Arquitetura e Urbanismo; 

6 – Equidade no Conselho de Arquitetura e Urbanismo. 
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PROGRAMAÇÃO

 

14h00 - Credenciamento 

14h30 - Mesa de Abertura 

15h30 - Mesa 01: Mercado de Trabalho e as relações com o Universo Feminino 

16h30-17h15 - Debate 

17h15 - Mesa 02: A importância da participação feminina nas esferas de decisão 

18h00-18h45 - Debate 

18h45 - Confraternização de encerramento 

 

Palestrantes: 

Mesa de abertura 

• Lana Jubé – 1ª Vice-presidente do CAU/BR 

• Daniela Sarmento – Presidente do CAU/SC e representante da Comissão Tempo-

rária de Equidade de Gênero do CAU/BR 

• Beatriz Vicentin – Diretora Geral da Federação Nacional de Estudantes de Arqui-

tetura e Urbanismo (FeNEA) 

• Valeska Pinto – Ex-presidente, e primeira presidente mulher, da FNA – Federação 

Nacional dos Arquitetos e Urbanistas 

• Eurany Mangueira - Diretora de Políticas para Mulheres da Secretaria Municipal de 

Políticas para Mulheres, Infância e Juventude - SPMJ 

• Julieta Palmeira – Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres 

• Maria del Carmen – deputada estadual e membro da Comissão de Desenvolvi-

mento Urbano 

• Olivia Santana – deputada estadual e Coordenadora da Comissão de Mulheres da 

Assembleia Legislativa da Bahia 

 

Mesa 1 – Mercado de trabalho e as relações com o Universo Feminino 

• Viviane Maria Leite Farias: Juíza da Associação Nacional dos Magistrados da Jus-

tiça (ANAMATRA) 

• Loris Brantis: Arquiteta e Urbanista, conselheira suplente do CAU/BE e coordena-

dora do curso de Arquitetura da UNIJORGE 
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• Ananda Henklain: Estudante de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Ro-

raima, diretoria da FENEA 

• Marli Carrara: Representante de movimentos sociais – União Nacional por Moradia 

Popular – UNMP 

 

Mesa 2 – A importância da participação feminina das esferas de decisão 

• Daphne Besen: (ONU-Habitat) – Escritório Regional para América Latina e o Ca-

ribe (ROLAC) – Brasil e Cone Sul – Escritório Alagoas 

• Valdecir Nascimento: Coordenadora do Instituto ODARA, historiadora, mestre em 

Educação e ativista do movimento de mulheres 

• Gabriela Leandro Pereira: Professora Adjunta da Faculdade de Arquitetura da 

Universidade Federal da Bahia 

 

RELATO | MESA 1: MERCADO DE TRABALHO E AS RELAÇÕES COM O 

UNIVERSO FEMININO

A mesa de debate focou na discussão sobre as desigualdades e preconceitos que as 

mulheres enfrentam no mercado de trabalho, sendo destacado que as assimetrias sociais são 

enfrentadas por estas desde a infância, quando precisam se dividir entre o aprendizado e o 

trabalho doméstico. Levantou-se, também, a percepção da desigualdade em relação à avali-

ação dos ingressantes das Instituições de Ensino superior, em que é possível dimensionar 

que algumas pessoas não dispõem de preparo e instrução suficiente para ocuparem aquele 

espaço. 

A representante da FeNEA, Beatriz Vicentin, acentuou o papel libertador que o ensino 

tem em mudar essa realidade por ser uma ferramenta subversiva para que essas mulheres 

mudem suas vidas. 

Marli Murara, representante da União Nacional por Moradia Popular (UNMP), fez des-

taque sobre a importância da aproximação das arquitetas com as mulheres que trabalham na 

cadeia produtiva da Arquitetura e dos movimentos de moradia. Durante o evento as mulheres 

que participam do movimento de moradia e que estavam presentes no evento fizeram uma 

manifestação, expressando o conhecimento das palavras que são utilizadas num projeto e no 

canteiro demonstrando a disposição ao trabalho conjunto.  
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RELATO | MESA 2: A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO FEMININA NAS 

ESFERAS DE DECISÃO

 Durante a mesa as palestrantes falaram sobre o papel das mulheres na política onde 

foram apresentados dados sobre quantas prefeituras são comandadas por mulheres e quan-

tas governam municípios mesmo com as mulheres sendo a maioria da população. 

Dentre os debates foi falado da importância de as mulheres assumirem mais espaços 

de decisão e deixarem de ser minorias políticas já que são maioria na população. 

PROPOSTAS PARA POLÍTICA DE EQUIDADE DE GÊNERO DO CAU 

Conforme indicado no formulário encaminhado pela Comissão Temporária de Equi-

dade de Gênero (CTEG), do Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia (CAU/BA), se-

guem as propostas sugeridas a partir do evento para a Política de Equidade de Gênero do 

CAU: 

• Equidade no cotidiano da Arquitetura e Urbanismo: Cobrança de mais envolvi-

mento das arquitetas nas questões dos movimentos sociais que envolvem o direito 

a cidade com questões de moradia e mobilidade urbana e direitos sociais. 

• Equidade na formação em Arquitetura e Urbanismo: Qualidade de ensino e enfo-

que na temática de gênero nos cursos de Arquitetura 

• Equidade na prática da Arquitetura e Urbanismo: Apoio a promoção de atividades 

e premiações para as arquitetas mulheres 

• Equidade na política da Arquitetura e Urbanismo: Garantia da representação femi-

nina nos diversos espaços de poder; controle social e na política; ampliar os espa-

ços de fala da mulher na gestão da cidade; promoção de ações de visibilidade das 

arquitetas femininas; Promoção de campanhas e ações de sensibilização da soci-

edade e de sororidade entre as mulheres. 

• Equidade no Conselho de Arquitetura e Urbanismo: Campanhas institucionais e 

projetos para equilíbrio de representação. 
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FOTOS (BA) 

 

Público durante o evento no Espaço Cultural da Barroquinha 

 

 Mesa de abertura do Ciclo de debates etapa Bahia 
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DATA 30/01/2020 

LOCAL PALÁCIO DA JUSTIÇA – PORTO ALEGRE 

Nº DE PARTICIPANTES 103 check-ins de público 

FOTOS DO EVENTO 
https://www.facebook.com/pg/caursoficial/photos/?tab=al-

bum&album_id=2473148712936060 

VÍDEO DO EVENTO 
https://www.facebook.com/caursoficial/vi-

deos/177437993474938 

 

  

https://www.facebook.com/pg/caursoficial/photos/?tab=album&album_id=2473148712936060
https://www.facebook.com/pg/caursoficial/photos/?tab=album&album_id=2473148712936060
https://www.facebook.com/caursoficial/videos/177437993474938
https://www.facebook.com/caursoficial/videos/177437993474938
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APRESENTAÇÃO DO EVENTO 

No dia 30 de janeiro de 2020, o Palácio da Justiça de Porto Alegre (RS) sediou mais 

uma etapa do 1º Ciclo De Debates Mulheres Na Arquitetura: Cidades Inclusivas Para As 

Mulheres. O evento foi promovido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande 

do Sul (CAU/RS), por meio da Comissão Temporária de Equidade de Gênero (CTEG), e pelo 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR). A etapa contou com o apoio da 

Comissão de Desenvolvimento Urbano (CDU) e da Secretaria da Mulher da Câmara dos De-

putados, bem como do Colegiado das Entidades Nacionais de Arquitetura e Urbanismo 

(CEAU). 

O presidente do CAU/RS, Tiago Holzmann da Silva, destacou o fato de 2/3 dos profis-

sionais de Arquitetura e Urbanismo serem mulheres, mas que a liderança feminina não se 

reflete nos espaços profissionais. “Nossa profissão precisa ser efetivamente representada”, 

frisou. Para a conselheira do CAU/RS e coordenadora da CTEG, Roberta Edelweiss, é ne-

cessária empatia para a construção de uma sociedade mais equânime. “A comissão está tra-

balhando para dentro, voltada aos profissionais da categoria, e para fora, ou seja, cuidando o 

que está sendo entregue para todos”, afirmou. 

A primeira mesa do evento, sob o tema Mulher na Política Urbana, reuniu a deputada 

federal Fernanda Melchionna (PSOL-RS); a Secretária Estadual de Planejamento do Governo 

do Rio Grande do Sul, Leany Lemos; a prefeita de Dois Irmãos, Tânia Terezinha da Silva; e a 

defensora pública Alessandra Quines Cruz. Mediadas pela presidente do Conselho de Arqui-

tetura e Urbanismo de Santa Catarina (CAU/SC), Daniela Sarmento, cada uma das integran-

tes compartilhou o trabalho que realizam e a representatividade feminina nas esferas em que 

atuam, assim como o enfrentamento ao machismo no ambiente de trabalho (e na vida) de 

todas. “Sejamos todas feministas e ouçamos pequenos atos machistas que presenciamos no 

dia a dia, para nos colocarmos contra eles”, declarou Alessandra Quines Cruz. 

A segunda mesa de debate, que abordou o tema Mulher na Cidade, foi o momento 

de conhecer na prática o trabalho realizado por mulheres e para mulheres, com foco na vida 

nas cidades. Priscila Gama, arquiteta e urbanista do CAU/MG, apresentou o aplicativo Malalai, 

desenvolvido para que mulheres indiquem caminhos seguros ou identifiquem pontos de risco 

nas cidades onde moram. Amanda Kamanchek, da ONG Think Olga, compartilhou o trabalho 

realizado pela organização, como o documentário “Chega de Fiu Fiu” e outras iniciativas cri-

adas pela ONG em combate ao assédio.  
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Lívia Alen, do Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (UNOPS | ONU 

Brasil), apresentou as premissas básicas que guiam a UNOPS e trabalhos realizados com 

foco no desenvolvimento e qualidade de vida em diferentes localidades mundiais. Nana San-

ches, da Mirabal, trouxe estatísticas relacionadas à violência contra a mulher e o trabalho 

realizado pela Casa de Referência para abrigar mulheres e crianças em situação de vulnera-

bilidade social. 

No encerramento do evento, Márcia Lucena, prefeita do município de Conde (PB), re-

alizou uma palestra sobre as conquistas obtidas por sua gestão em relação ao gênero, sobre-

tudo em uma das cidades que já foi considerada uma das mais violentas no país. Ao relatar 

os avanços na educação, no saneamento e na segurança municipal, Márcia alertou para a 

importância da união entre mulheres. “Não há coletivo se não estivermos juntas e conscien-

tes”. 

EIXOS TEMÁTICOS DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE EQUIDADE DE GÊNERO 

(CTEG) TRABALHADOS NO EVENTO 

1 – Equidade no cotidiano da Arquitetura e Urbanismo; 

4 – Equidade na prática da Arquitetura e Urbanismo; 

5 – Equidade na política da Arquitetura e Urbanismo. 

PROGRAMAÇÃO 

Palestrantes: 

Mesa 1 – Mulher na Política Urbana 

• Fernanda Melchiona - Deputada Federal 

• Leany Lemos - Secretária Estadual de Planejamento 

• Tânia Terezinha da Silva - Prefeita de Dois Irmãos 

• Alessandra Quines Cruz - Defensora Pública 

Mesa 2 – Mulher na Cidade 

• Priscila Gama – Aplicativo Malalai (CAU/MG) 

• Amanda Kamanchek – ONG Think Olga (São Paulo/SP) 

• Nana Sanches – Casa de Referência da Mulher Mirabal (Porto Alegre/RS) 

• Lívia Alen – UNOPS | ONU Brasil (Brasília/DF) 

Palestra – Márcia Lucena - Prefeita de Conde/PB 
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RELATO – MESA 1: MULHER NA POLÍTICA URBANA 

A fala da prefeita do município de Dois Irmãos (RS), Tânia Terezinha da Silva, buscou 

destacar que o trabalho desenvolvido por arquitetas e urbanistas leva em conta a dimensão 

simbólica do espaço. Nesse sentido, mobilizou a perspectiva de que estas profissionais, atra-

vés da formulação do projeto de Arquitetura, inserem a relação da população com o espaço 

construído (habitações, hospitais, vias públicas etc.). Em suma, a prefeita buscou enfatizar 

que as arquitetas e os arquitetos desempenham papel primordial para a produção de espaços 

públicos e privados adaptados de acordo com as demandas sociais de bem-estar. 

A prefeita Tânia Terezinha da Silva também enfatizou que as mulheres ocupam 70% 

dos cargos da administração pública do município de Dois Irmãos e que há uma crescente de 

mulheres ocupando os espaços de representação política dos municípios do Rio Grande do 

Sul, listando os nomes de algumas prefeitas que atualmente estão exercendo mandados. 

A Senhora Alessandra Quines Cruz, Defensora Pública do estado do Rio Grade do 

Sul, destacou o envolvimento e a experiência profissional com os temas vinculados à pers-

pectiva de gênero e, em específico, no combate à violência de gênero. A Defensora destacou 

que a atual conjuntura demanda uma abordagem intensa sobre as bases e as estruturas da 

desigualdade de gênero para se debater sobre políticas públicas focadas nesta área. Nesse 

sentido, mobilizou conceitos elaborados pela teoria feminista e relatou vivências enquanto 

mulher na sociedade brasileira. 

Em suma, a palestrante afirmou que a contribuição de sua fala para o debate foi levan-

tar e destacar que é essencial discutir as desigualdades de gênero que permeiam a sociedade 

quando se tem por objetivo a construção de políticas públicas urbanas que objetivam alcançar 

as mulheres. 

A Secretária Estadual de Planejamento do Governo do estado do Rio Grade do Sul, 

Leany Lemos, levantou a importância do debate por este relacionar as especificidades da 

pauta urbana a partir da perspectiva das mulheres e informou que esta é uma pauta central 

da agenda do Governo do Rio Grande do Sul.  

A Secretária abordou, de maneira central, a ocupação dos cargos públicos na atual 

gestão do Governo do Rio Grande do Sul. Nesse sentido, apresentou dados sobre os postos 

essências da administração do Estado, isto é, secretarias que dispõe de elevado orçamento 

e que concentram importantes recursos, informando que estes são geridos por homens. Neste 
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ponto, mobilizou importante enquadramento teórico da sociologia política que dispõe que as 

mulheres somente se candidatam e assumem cargos chaves a partir do momento em que 

possuem alta qualificação profissional. A Secretária também apresenta os dados de ocupação 

de cargos na administração pública indireta e nos conselhos diretores das empresas estatais 

para subsidiar o argumento levantado. 

A Secretária Leany finalizou a apresentação abordando que as mudanças sociais e a 

produção do espaço urbano pensado e elaborado a partir das pautas de gênero somente se 

fará possível no momento em que os cargos políticos e de liderança chaves forem ocupados 

por mulheres. 

A presidente do CAU/SC, que participou do debate na condição de mediadora, realizou 

uma observação sobre a apresentação da Secretária Estadual de Planejamento em relação 

à Agenda Urbana de 2030, especificando que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) também estão vinculados à elaboração do planejamento estratégico do CAU, o que 

possibilitou a formulação de um ciclo de eventos com o objetivo de abordar e discutir o tema 

das cidades – e as políticas urbanas – a partir das agendas das mulheres. 

A presidente Daniela Sarmento também destacou que há convergências nas diferentes 

demandas relatadas pelas palestrantes, identificando que há pautas capazes de unificar a 

discussão. Em suma, ela enquadra que as diferentes perspectivas expostas através das abor-

dagens atribuem a complementariedade e a complexidade necessária ao debate. 

Neste momento, a presidente Daniela Sarmento frisa que um dos objetivos fundamen-

tais do ciclo de debates é construir e estabelecer diretrizes para a elaboração de políticas 

públicas voltadas às agendas das mulheres no contexto das cidades. Portanto, informa que 

as diferentes experiências e vivências debatidas serão fundamentais para a produção da carta 

da mulher arquiteta para inspirar coletivos e instituições e que o CAU está aberto ao debate e 

a este desafio.  

A partir do debate com o público presente no evento, foram realizadas contribuições 

pertinentes aos debates. Uma servidora do município de Duque de Caxias, não identificada, 

apresentou relato sobre a estruturação de poder e a ocupação de cargos de chefia por mu-

lheres. Nesse sentido, destacou que identificou uma relação entre o período em que a Presi-

dência da República foi ocupada por uma mulher e o estímulo que se realizou para que, diante 

deste contexto, os espaços de poder fossem ocupados por mulheres. 
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Guilherme Pierre, estudante de Ciências Sociais, realizou um questionamento direcio-

nado à prefeita Tânia e à Secretária Leany sobre a possibilidade de construção de projetos 

políticos para a superação das desigualdades de gênero, raça e classe. Nesse sentido, posi-

cionou a pergunta em relação às políticas que colocam as mulheres e professoras diante de 

contextos de precarização das condições de trabalho. Para tanto, citou políticas adotadas 

durante o governo do ex-presidente Michel Temer e pela atual gestão do Governo do Rio 

Grande do Sul. E, por fim, direcionou uma pergunta à deputada federal Fernanda Melchiona 

sobre a possibilidade de construção de projetos políticos que levem em conta os temas e as 

pautas debatidas no evento, destacando a demanda por projetos urbanísticos mais inclusivos. 

Martina, chefe do Departamento de Urbanismo do curso de Arquitetura e Urbanismo 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), realizou fala sobre a formação em 

Arquitetura e Urbanismo, enfatizando a sua experiência enquanto mulher no campo de pes-

quisa e de atividades acadêmicas. A partir disso, apresentou contribuições sobre as exigên-

cias materiais e simbólicas que permeiam a atuação das arquitetas e urbanistas que lidam 

com a maternidade.  

Nesse sentido, informou que são múltiplas as dificuldades e exigências que envolvem 

o trabalho de arquitetas e urbanistas que são mães, nos diversos âmbitos da atuação profis-

sional. Portanto, frisou que é de extrema importância a consideração das especificidades que 

a maternidade implica tendo em vista a construção de cenários mais inclusivos e compreen-

sivos para o desenvolvimento das carreiras profissionais das arquitetas e urbanistas. 

Brenda, acadêmica do campo de Arquitetura e Urbanismo, inseriu o tema da transver-

salidade no debate, com o objetivo de destacar as dificuldades enfrentadas pelas mulheres 

transgênero no contexto da entrada na universidade e no desenvolvimento de carreiras aca-

dêmicas. Abordou que são múltiplas as variáveis sociais que propiciam vantagens às mulhe-

res cisgênero em ralação às mulheres transgênero para o alcance dos espaços acadêmicos, 

porém frisou como central a relação entre o funcionamento da cidade e o urbanismo para o 

contexto de exclusão das mulheres trans. Portanto, identificou que o enfrentamento desta 

temática é central para os objetivos aos quais o evento se propõe a discutir e apresentar 

propostas. 

Claudia Favaro, integrante da Comissão de Equidade de Gênero do CAU/RS, realizou 

relato sobre a experiência enquanto arquiteta e urbanista diante da realidade de coordenação 

e relação com profissionais nos contextos de acompanhamento técnico para execução de 
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obras, destacando diversas situações relacionadas ao reconhecimento da atuação profissio-

nal e do conhecimento técnico das arquitetas e urbanistas. Também enfatizou que os arqui-

tetos e urbanistas precisam atuar diante deste contexto de desigualdade, reconhecendo as 

realidades de privilégio e discutindo de que maneira podem atuar para dirimir as relações 

desiguais. 

Por fim, comentou e reforçou a fala da deputada Fernanda Melchiona sobre o protago-

nismo das mulheres nas lutas, resistências e na construção do cotidiano das cidades. Nesse 

sentido, afirmou que são as mulheres que constroem o dia-a-dia e possibilitam as atividades 

comunitárias das cidades. 

Eloisa Giazzon, arquiteta e urbanista, observou que em comparação com momentos 

políticos anteriores, as experiências das mulheres não estão sendo abarcadas nos processos 

de formulação de políticas públicas. Nesse sentido, relatou experiência que observou no mu-

nicípio de Duque de Caxias, no final da década de 90, onde se realizavam oficinas de gênero 

com mulheres moradoras de assentamentos precários com o objetivo de desenvolver políticas 

voltadas ao programa de regularização fundiária da cidade. Em suma, a arquiteta mobilizou o 

caso observado com o intuito de ressaltar a importância de se lutar por espaços de debate 

que propiciam o envolvimento das mulheres para se pensar políticas públicas para o planeja-

mento e construção de cidades mais justas e inclusivas 

RELATO | MESA 2: MULHER NA CIDADE 

A arquiteta e urbanista Priscila Gama, que atua como Agente de Fiscalização do Con-

selho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais (CAU/MG), apresentou o aplicativo Malalai, 

desenvolvido para que mulheres indiquem caminhos seguros ou identifiquem pontos de risco 

nas cidades onde moram. A ideia para o desenvolvimento do aplicativo teve início quando a 

arquiteta e urbanista ficou sabendo da hashtag e campanha #PrimeiroAssédio, promovida 

pela ONG Think Olga nas redes sociais. 

A jornalista Amanda Kamanchek, Gerente de Inovação na ONG Think Olga e diretora 

do documentário “Chega de Fiu Fiu”, apresentou a criação das Jornadas OLGAS, um pro-

cesso criativo e colaborativo para a solução de problemas enfrentados pelas mulheres no 

contexto urbano. 

A geógrafa Nana Sanches, coordenadora da Mirabal – Casa de Referência da Mu-

lher, uma ocupação do Movimento de Mulheres Olga Benário que acolhe mulheres, e seus 
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filhos, em situação de risco e violência em Porto Alegre, abordou estatísticas relacionadas à 

violência contra a mulher e compartilhou experiências à frente da coordenação da ocupação. 

A jornalista Lívia Alen, do Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos 

(UNOPS | ONU Brasil), abordou a questão da construção de cidades inclusivas e apresentou 

os trabalhos que a UNOPS desenvolve para auxiliar os países a atingirem os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. 

PROPOSTAS PARA POLÍTICA DE EQUIDADE DE GÊNERO DO CAU 

Conforme indicado no formulário encaminhado pela Comissão Temporária de Equi-

dade de Gênero (CTEG), do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul 

(CAU/RS), seguem as propostas sugeridas a partir do evento para a Política de Equidade 

de Gênero do CAU: 

• Equidade no cotidiano da Arquitetura e Urbanismo: combater o assédio. 

• Equidade na história da Arquitetura e Urbanismo:  

• Equidade na formação em Arquitetura e Urbanismo: considerar a maternidade no 

tempo de produção científica. 

• Equidade na prática da Arquitetura e Urbanismo: atuar em espaços de represen-

tação profissional; inserir gênero enquanto indicador de projeto, como exemplo, no 

planejamento de espaços públicos. 

• Equidade na política da Arquitetura e Urbanismo: formar mais mulheres para ocu-

par espaços de poder; sororidade e empatia. 

• Equidade no Conselho de Arquitetura e Urbanismo: CAU servir como uma ponte 

entre ações e atividades já existentes para a promoção da equidade de gênero; 

equidade, considerando cargos de chefia, gerências e coordenações. 
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FOTOS 

 

  

 

Mesa de abertura do evento Leany Lemos, Secretária Estadual de Planejamento 

Encerramento do evento 
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DATA 06/02/2020 

LOCAL Plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe (ALESE) 

Nº DE PARTICIPANTES 55 participantes 

FOTOS DO EVENTO https://www.cause.gov.br/?p=16761 

VÍDEO DO EVENTO https://www.youtube.com/watch?v=CrHTOpgAtrw 
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PROGRAMAÇÃO 

Duas palestras e espaço para debate/posicionamentos. 

Palestrantes:  

Professora Doutora em Educação, Sônia Meire (SE) 

Arquiteta Urbanista Tainá de Souza Kapaz (RJ) 

APRESENTAÇÃO DO EVENTO

Uma rica discussão sobre as desigualdades que a mulher enfrenta e o direito à cidade 

foi o assunto tratado em audiência pública realizada pelo Conselho de Arquitetura e Urba-

nismo de Sergipe - CAU/SE, na tarde do dia 06 de fevereiro de 2020, no Plenário da Assem-

bleia Legislativa de Sergipe (ALESE), em Aracaju. O evento faz parte do Ciclo de Debates 

Nacional promovido pelo Grupo de Trabalho Mulheres Arquitetas, de vários Conselhos de 

Arquitetura e Urbanismo de Unidades Federativas do Brasil que e contou com 55 participan-

tes. 

Representantes de movimentos sociais, professores, advogados, arquitetos urbanistas, 

jornalistas, acadêmicos e sociedade civil participaram da audiência, com o tema: “A Mulher e 

o Direito à Cidade”. 

EIXOS TEMÁTICOS DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE EQUIDADE DE GÊNERO 

(CTEG) TRABALHADOS NO EVENTO 

 

1 – Equidade no cotidiano da Arquitetura e Urbanismo; 

2 – Equidade na história da Arquitetura e Urbanismo; 

4 – Equidade na prática de Arquitetura e Urbanismo; 

5 – Equidade na política da Arquitetura e Urbanismo. 
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RELATOS 

O evento tratou em Audiência Pública praticamente sob quatro pontos de vista que se 

fundem. 

A primeira visão da presidente do CAU/SE, Ana Maria Farias, da função da Arquitetura 

e Urbanismo com o planejamento das cidades sob o ponto de vista da equidade de gênero e 

raça. Defende a criação de políticas públicas que garantam às mulheres o direito à cidade. O 

pensar nas cidades com segurança, democracia, transporte público de qualidade, que o di-

reito de ir e vir da mulher deve ser respeitado e praticado nas cidades. 

“É também nossa função planejar sob o ponto de vista dos problemas sociais, como 

número crescente de feminicídios, diferenças salariais entre homem e mulher, o uso dos es-

paços, o direito de ir e vir, violência urbana e doméstica, rotas seguras, transporte coletivo 

seguro. Isso é uma realidade brasileira e os CAU/UF estão unidos realizando o ciclo de deba-

tes no Grupo de Trabalho Mulheres Arquitetas, para propor estudos a respeito”, resume. 

A segunda, do deputado estadual Iran Barbosa (SE), sob o viés político que ressaltou 

o desafio do tema em ano político para se exigir e acolher propostas relacionadas às neces-

sidades da mulher nas cidades. 

“É desafiador garantir o empoderamento da mulher na sociedade, que perpassa prin-

cipalmente pelo direito de ocupar os espaços nas cidades. Mas estamos aqui para isso. Lem-

bramos que esse é um ano eleitoral, o tema cidade está pautado a todo instante e nada mais 

justo e necessário. Ficamos felizes em acolher esse debate e por contribuir na realização 

dessa audiência pública”, diz o deputado. 

A terceira visão, da palestrante professora doutora em educação Sônia Meire(SE), que 

falou sob um viés histórico, pois tratou da tradição histórica e cultural da sociedade patriarcal. 

Abordou as dificuldades sociais, econômicas e culturais da mulher no meio em que vive. Tam-

bém propôs a quebra de preconceitos culturais e planejamento de políticas públicas direcio-

nadas para as mulheres nas cidades. 

“É preciso romper essa lógica e planejar políticas públicas eficazes no planejamento 

que envolve a mulher e o direito à cidade, a exemplo de questões ligadas ao trabalho, mora-

dia, meio ambiente, transporte público, educação e creches, além do simples direito de ir e vir 

nos espaços”, destaca. 
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A quarta visão, da palestrante arquiteta urbanista Tainá de Paula Kapaz (RJ), que tratou 

sobre o desafio das mulheres em meio a processos de retrocesso no Brasil. Afirmou que o 

planejamento e as políticas públicas das cidades precisam focar na mulher. Priorizar a mulher 

na cidade não se trata de privilégios. É priorizar o bem estar de toda a sociedade, para cidades 

mais humanas, democráticas e seguras. 

“As mulheres enfrentam desigualdades sociais e preconceitos no planejamento e cons-

trução das cidades, principalmente no Brasil, com tanta cultura repleta de retrocesso. As mães 

e as crianças precisam ser vistas na sociedade. Se uma cidade funciona para as mulheres, 

funciona para todo mundo. A base da pirâmide social é feminina e negra. E se conseguirmos 

atender às necessidades da base da pirâmide, obviamente esta será inteiramente atingida. 

Então é preciso mirar nas mulheres para construirmos cidades mais democráticas e seguras”, 

assevera. 

Estiveram presentes na audiência pública, a conselheira estadual Rosana Rivas e o 

vice-presidente do CAU/SE, Marcelo Maciel. A mesa foi mediada pelo deputado estadual ser-

gipano Iran Barbosa e composta pela presidente do CAU/SE, Ana Maria Farias; a presidente 

do CAU/BA, Gilcinéa Barbosa; a presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, seccional Ser-

gipe, Renata Dantas; a professora doutora Sônia Meire e pela arquiteta urbanista do Rio de 

Janeiro, Tainá de Paula Kapa. 

PROPOSTAS PARA POLÍTICA DE EQUIDADE DE GÊNERO DO CAU 

Conforme indicado no formulário encaminhado pelo Conselho de Arquitetura e Urba-

nismo de Sergipe (CAU/SE), seguem as propostas sugeridas a partir do evento para a Polí-

tica de Equidade de Gênero do CAU: 

• Equidade no cotidiano da Arquitetura e Urbanismo: Construção de escolas, cre-

ches para filhos, espaços públicos voltados também para as crianças, com melho-

ria, portanto, também para a vida das mulheres. Transporte público de qualidade e 

seguro, para que seja o direito de ir e vir da mulher no meio em que vive. 

• Equidade na história da Arquitetura e Urbanismo: Romper com a tradição histórica 

de sociedade patriarcal e massificar a equidade de gênero e raça. 

• Equidade na formação em Arquitetura e Urbanismo. 

• Equidade na prática da Arquitetura e Urbanismo: A importância da função do ar-

quiteto e urbanista de planejar as cidades sob o ponto de vista da equidade de 



 

 
 
 

45 
 

gênero e raça. O pensar nas cidades democráticas, atendendo às acessibilidades 

básicas de educação, lazer, moradia, segurança e saúde, além de transporte pú-

blico de qualidade, que o direito de ir e vir da mulher deve ser respeitado e praticado 

nas cidades, inclusive por interferência do atuar/intervir do profissional da arquite-

tura e urbanismo. 

• Equidade na política da Arquitetura e Urbanismo: Planejar políticas públicas que 

envolvam a mulher nos espaços com segurança e equidade de gênero e raça. Co-

locá-las em prática sob o viés da quebra de preconceitos culturais. 

• Equidade no Conselho de Arquitetura e Urbanismo. 

 

FOTOS (SE) 
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Mesa: Renata Dantas, Tainá Kapaz, Gilcinéa Barbosa, Iran Barbosa, Ana Maria Farias e Sônia Meire 

 

 Parte do público presente 
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DATA 29/02/2020 

LOCAL Auditório do Sebrae, Avenida Monsenhor Tabosa, 777  

Nº DE PARTICIPANTES Média de 110 participantes (entre expectadores e convidadas) 

FOTOS DO EVENTO 

https://drive.google.com/drive/folders/1H_JIYbp0SoYnMo-

Poj8I7UW5tx2QCIx- 

u?usp=sharing 

VÍDEO DO EVENTO  
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PROGRAMAÇÃO 

 

13h – Credenciamento 

14h – Abertura do evento com o Grupo de Trabalho Representatividade da Mulher Arquiteta 

e Urbanista no estado do Ceará 

14h – Roda de conversa com Arquitetas Veteranas 

Palestrantes: 

• Zilsa Santiago - arquiteta e urbanista, conselheira do CAU/CE; 

• Marcia Cavalcante - arquiteta e urbanista, coordenadora da Comissão de Ensino e 

Formação do CAU/CE; 

• Nícia Paes – arquiteta e urbanista; 

• Aida Montenegr - arquiteta e urbanista, sócia arquiteta na empresa Nelson, Campelo 

& Aida arquitetos associados; 

• Fernanda Rocha - arquiteta e urbanista, coordenadora dos cursos de Pós-Graduação 

lato sensu: Paisagismo, Arquitetura de Interiores, Mobilidade Urbana e Patrimônio e 

Restauro, da Universidade de Fortaleza 

16h – Coffeebreak 

16h30 – Mesa redonda: Cidades Inclusivas 

Palestrantes: 

• Adriana Gerônimo - Assistente Social e líder comunitária da ZEIS Lagamar (Fortaleza-

CE) 

• Cristina; 

• Anna Karina; 

• Cavalcante; 

• Beatriz Rodrigues;  

• Mariana Gomes. 

18h30 – Considerações Finais 
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APRESENTAÇÃO DO EVENTO 

No dia 29 de fevereiro, o Auditório do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (Sebrae) de Fortaleza (CE) sediou mais uma etapa do 1º Ciclo De Debates Mu-

lheres Na Arquitetura: Cidades Inclusivas Para As Mulheres. O evento foi promovido pelo 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará (CAU/CE), por meio do Grupo de Trabalho 

sobre Representatividade da Mulher Arquiteta e Urbanista do Estado do Ceará, em parceria 

com a Comissão Temporária de Equidade de Gênero do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

do Brasil (CAU/BR).  

A etapa teve como objetivo a discussão sobre as atuais condições do exercício profis-

sional das arquitetas e urbanistas cearenses, além de um debate mais amplo acerca de uma 

cidade mais justa e democrática para as mulheres. 

Após a realização da abertura e da apresentação do evento, foi aberta a primeira mesa 

de debate, responsável por abordar o tema “O trabalho e trajetória das arquitetas vetera-

nas do Ceará”. Em suma, o debate buscou visibilizar a vida e a obra de diversas arquitetas 

e urbanistas atuantes no estado, assim como os desafios pelos quais estas passaram para 

se firmar no mercado de trabalho e no espaço acadêmico. As palestrantes destacaram as 

dificuldades relacionadas ao período em que se verificava menor representatividade, mais 

preconceito e a ausência do devido reconhecimento sobre a autoria e qualidade das obras 

construídas na cidade e estado.  

A segunda mesa de debate teve como tema “Cidades Inclusivas”. Esse momento 

teve como objetivo o debate ampliado sobre a ocupação das mulheres na cidade e como 

viabilizar uma política pública para a construção de uma cidade mais democrática, inclusiva e 

segura para as mulheres. A mesa contou com a presença de mulheres pedagogas, assisten-

tes sociais, arquitetas e urbanistas, técnicas da prefeitura de Fortaleza e lideranças do movi-

mento por moradia e acessibilidade universal no espaço público, que contribuíram com relatos 

sobre as condições desafiadoras do ir e vir cotidiano pela cidade.  

A conselheira federal Nadia Somekh, coordenadora da Comissão de Equidade de Gê-

nero do CAU/BR, resumiu as ações que estão sendo desenvolvidas pelo CAU/BR a nível 

nacional sobre tais questões: “Nós estamos sub-representadas. A nossa luta pela equidade 

não é um conflito com os homens, é pela possibilidade da gente ser, da gente estar no mundo. 

Nossa Comissão tem essa atribuição e alguns objetivos de estar inserida nas questões defi-

nidas pela ONU e também promover a profissão da arquiteta e urbanista e contribuir para a 
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justiça social e a melhoria das cidades. Estamos tentando formular uma política de equidade 

de gênero”, salientou. 

Sobre as atividades desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho Representatividade da Mu-

lher Arquiteta do CAU/CE, a coordenadora do Grupo, a conselheira estadual Rebeca Gaspar 

comentou: “Tivemos a iniciativa de fazer um Censo, perguntar às arquitetas os problemas e a 

partir daí pensar ações. Nós estruturamos um Censo para escutar as pessoas que queríamos 

atingir. A partir das repostas, tivemos uma noção de como atuar. Depois, fizemos uma rodada 

de apresentação do GT nas Instituições de Ensino. Estruturamos as atividades do GT relaci-

onadas ao passado, relembrar o que já foi feito por mulheres e se questionar porquê não se 

conhece essa produção; o presente, que seria esse contexto atual que foi exposto no Censo; 

e o futuro, que é atingir as alunas, futuras arquitetas”, concluiu.  

O evento foi encerrado com a leitura de uma carta de recomendações, elaborada pelo 

Grupo de Trabalho Representatividade da Mulher Arquiteta no Ceará, para a continuação das 

atividades dentro do CAU/CE e as demais instituições profissionais. São as recomendações: 

• Instituir uma Comissão Especial para tratar da Representatividade Feminina na Arqui-

tetura de forma permanente junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo nas instan-

cias nacionais e das unidades federativas (CAU/BR e CAUs/UF), com renovação de 

seu quadro anualmente de maneira periódica; 

• Realizar o Censo das Arquitetas e Urbanistas no Ceará a cada dois anos, para o co-

nhecimento permanente das condições de exercício profissional das mulheres no es-

tado; 

• Realizar publicações que ampliem a visibilidade do trabalho de arquitetas e urbanistas 

no estado; 

• Promover a paridade de gênero em todos os ambientes de discussão e decisão dentro 

das Instituições de ensino e instituições vinculadas ao nosso exercício profissional. 

• Promover a paridade de gênero em todas as comissões permanentes, especiais e 

temporárias; 

• Fomentar e incentivar a maior participação de mulheres nas tomadas de decisão sobre 

a construção do espaço urbano; 

• Incentivar instituições de ensino a estudar e pesquisar obras de arquitetas e urbanis-

tas. 
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EIXOS TEMÁTICOS DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE EQUIDADE DE GÊNERO 

(CTEG) TRABALHADOS NO EVENTO 

 

1 – Equidade na história da Arquitetura e Urbanismo; 

4 – Equidade na prática da Arquitetura e Urbanismo; 

5 – Equidade no Conselho de Arquitetura e Urbanismo. 

PROPOSTAS PARA POLÍTICA DE EQUIDADE DE GÊNERO DO CAU 

Conforme indicado no formulário encaminhado pela Comissão Temporária de Equidade de 

Gênero (CTEG), do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará (CAU/CE), seguem as 

propostas sugeridas a partir do evento para a Política de Equidade de Gênero do CAU: 

• Equidade no cotidiano da Arquitetura e Urbanismo:  

• Equidade na história da Arquitetura e Urbanismo: A realização de publicações que 

viabilizem o trabalho de arquitetas e urbanistas do Brasil. 

• Equidade na formação em Arquitetura e Urbanismo:  

• Equidade na prática da Arquitetura e Urbanismo: A realização do Censo das Ar-

quitetas e Urbanistas do Ceará a cada dois anos, para o conhecimento permanente 

das condições de exercício profissional das mulheres no estado; A compilação dos 

resultados de casa censo numa publicação (digital ou física) para consulta e estudo 

do andamento das condições de exercício profissional das mulheres no Estado. 

• Equidade na política da Arquitetura e Urbanismo:  

• Equidade no Conselho de Arquitetura e Urbanismo: A instituição de uma Comissão 

Especial sobre Representatividade Feminina na Arquitetura e Urbanismo junto ao 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) tanto no nível federal (CAU/BR) como 

nos níveis estaduais (CAU/UF); A formação de comissões paritárias. 
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FOTOS (CE) 
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DATA 09/03/2020 

LOCAL 
Assembleia Legislativa do Paraná (Praça Nossa Senhora de Sa-

lete, s/n - Centro Cívico, Curitiba/PR) 

Nº DE PARTICIPANTES 150 participantes 

FOTOS DO EVENTO 
https://www.flickr.com/photos/legislativopr/al-

bums/72157713423489843 

VÍDEO DO EVENTO https://caupr.gov.br/?p=26605 

 

 

 

 

https://www.flickr.com/photos/legislativopr/albums/72157713423489843
https://www.flickr.com/photos/legislativopr/albums/72157713423489843
https://caupr.gov.br/?p=26605
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APRESENTAÇÃO DO EVENTO 

No dia 09 de março de 2020, um dia após a data do Dia Internacional da Mulher, foi 

realizada mais uma etapa do 1º Ciclo de Debates Mulheres na Arquitetura – Cidades In-

clusivas para as Mulheres na Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP). O evento contou 

com o apoio de deputados estaduais do Paraná e teve o formato de uma audiência pública. 

Participaram na condição de palestrantes 2 (dois) deputados estaduais, 1 (uma) deputada 

estadual e 1 (uma) vereadora da cidade de Curitiba. Além dos parlamentares, outros 11 (onze) 

palestrantes contribuíram com o debate. 

Palestrantes: 

Parlamentares presentes 

• Deputada estadual Mabel Canto (PSC) – Membro da comissão de defesa dos di-

reitos da mulher 

• Deputado estadual Ademar Traiano (PSDB) – Presidente da Assembleia Legisla-

tiva 

• Deputado estadual Goura Nataraj (PDT) – Presidente da comissão de ecologia, 

meio ambiente e proteção aos animais 

• Vereadora Maria Letícia Fagundes (PV) – Formada pela Faculdade Evangélica de 

Medicina do Paraná (Fempar) e pós-graduada pela Universidade de São Paulo em 

Ribeirão Preto (FMRP-USP), é médica legista de carreira no Instituto Médico Legal 

do Paraná (IML), onde faz frente aos direitos das mulheres no atendimento às víti-

mas de violência doméstica 

 

Convidadas componentes da mesa 

• Margareth Ziolla De Menezes – Arquiteta e Urbanista, Presidente do CAU-PR 

• Rafaela Weigert – Arquiteta e Urbanista, Coordenadora adjunta da Comissão de 

Equidade de Gênero do CAU/PR, MBA em Sistemas de Gestão Ambiental - PUCPR, 

Pós graduação em Arquitetura Hospitalar - Hospital Albert Einstein, Conselheira Su-

plente CAU/PR.  

• Sandra Lia Leda Bazzo Barwinski – Advogada e Mestre em Direito, Autora do livro: 

Poder, Dominação E Resistência: Lei Maria Da Penha e a Justiça De Gênero. Co-
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ordenadora do Comitê Latino-Americano de Defesa dos Direitos da Mulher - CLA-

DEM/Brasil. Vice-presidente da Comissão de Estudos sobre Violência de Gênero da 

OAB/PR.  

• Célia Regina Bim – Diretora de projetos do Instituto de Pesquisa e Planejamento 

Urbano de Curitiba (IPPUC) 

 

Convidadas: 

• Janaína Luz – Funcionária pública Secretaria de Segurança Pública e Administra-

ção Penitenciária do Estado do Paraná, Chefe do Setor de Educação e Capacitação 

do Departamento Penitenciário. Coordenadora e fundadora do Projeto Crianças 

Aprendem o que Vivenciam, atende cinco bairros de Curitiba e as cidades de Para-

naguá, Cascavel, Guarapuava e Ponta Grossa. Membro da Comissão de Política de 

Atenção Integral das Mulheres Encarceradas do Estado do Paraná - PEAME. Su-

plente dos Deputados Federais e Secretaria da Mulher da Comissão Provisória de 

Curitiba do Partido Republicano e da Ordem Social (PROS). 

• Julia Faustina Abad – Assessora de Promotor de Justiça, Especialista em Direito 

Penal e Criminologia, Global Shapers, ativista pelos Direitos Humanos, Estudante 

na área de Inovação Política. 

• Karollyne Nascimento – Coordenadora do Transgrupo Marcela Prado, Decora-

dora, Coordenadora de eventos, Recepção e cerimonial. 

• Lais Leão – Presidente e Fundadora da inCities - Rede para Cidades Inclusivas, 

Arquiteta e Urbanista, Mestranda em Gestão Urbana e Especialista em Administra-

ção Pública. Forbes Under 30 2020 Brasil na categoria Terceiro Setor e Empreen-

dedorismo Social e Jovem Líder do Desenvolvimento da União Europeia de 2018 

para Mulheres no Espaço Urbano. 

• Viviane Ferreira Mendonca – Ciclista, cicloturista, Geógrafa e Historiadora, incen-

tivadora do uso da bicicleta principalmente entre as mulheres como ferramenta de 

inclusão, mobilidade urbana, lazer, esporte e sustentabilidade. 

• Maria Isabel Correa – Presidente do conselho estadual dos direitos da mulher e 

participante da União Brasileira de mulheres (UBM/PR)  

• Mônica Louise de Azevedo – Procuradora da justiça e coordenadora da política 

estadual de atendimento ao público representando o procurador geral da justiça Ivo-

nei Sfoggia 
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• Mira Graçano – Coordenadora da Escola de Liderança do Paraná, integrante do 

Mulheres que se Importam e do DNA da Mulher, movimento de apoio às mulheres 

que sofrem violência. 

O debate promovido pela audiência pública abordou os seguintes temas: 

1. Mulheres em lugares de liderança – Margareth Ziolla de Menezes 

2. Cidades projetadas por e para mulheres – Rafaela Weigert 

3. Mulheres periféricas e o acesso e direito à cidade – Janaína Luz 

4. A perspectiva, necessidades e demandas da mulher negra no espaço urbano – Julia 

Faustina Abad 

5. A mulher trans nos espaços urbanos, vivências, desafios e inclusão – Karollyne 

Nascimento 

6. Mobilização do 3º setor para a criação de cidades mais justas e inclusivas para as 

mulheres – Lais Leão 

7. Relação entre violência contra a mulher e a cidade – Sandra Lia Leda Bazzo Bar-

winski 

8. Mobilidade urbana, desafios e integração da mulher na mobilidade ativa – Viviane 

Ferreira Mendonca 

EIXOS TEMÁTICOS DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE EQUIDADE DE GÊNERO 

(CTEG) TRABALHADOS NO EVENTO 

 

1 – Equidade no cotidiano da Arquitetura e Urbanismo: 

2 – Equidade na história da Arquitetura e Urbanismo: 

3 – Equidade na prática da Arquitetura e Urbanismo: 

4 – Equidade na política da Arquitetura e Urbanismo: 

 

RELATO RESUMIDO DAS FALAS 

A primeira fala do evento foi do deputado estadual Ademar Traiano, que elogiou a 

iniciativa de realização de uma audiência pública com a temática proposta e ressaltou a im-

portância de se pensar as cidades sob a perspectiva das mulheres, além de destacar que 

esse seria um momento importante de debate e troca de ideias. “Que através do surgimento 

de ideias, sugestões que possam enfim enriquecer qualquer iniciativa de propositora para 
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projetos de lei que se transforme em iniciativas duradouras e perenes visando exatamente 

nos termos aqui mulheres e cidades inclusivas”, afirmou o deputado. 

O deputado frisou, ainda, que a: 

Iniciativa da audiência pública é de uma envergadura que transcende qual-

quer outra iniciativa, ainda mais nesse momento em que estamos vivendo. 

(...), mas entendemos nós que há sim de ter uma visão diferenciada em rela-

ção ao crescimento das nossas cidades e pensar as cidades também com 

olhar feminino porque isso é fundamental sob todos os aspectos. Nada me-

lhor do que tratarmos aqui nessa audiência pública de proposições e medidas 

que possam ser encarnadas e acampadas pelos senhores deputados, e que 

através do surgimento de ideias, sugestões que possam enfim enriquecer 

qualquer iniciativa de propositora para projetos de lei que se transforme em 

iniciativas duradouras e perenes visando exatamente nos termos aqui mulhe-

res e cidades inclusivas. 

A deputada estadual Mabel Canto realizou a seguinte fala sobre o debate: 

Essa ideia surgiu quando eu fui procurada pela Rafaela do CAU/PR, onde eu 

fui apresentada a esse tema - Mulheres e Cidades Inclusivas (...) Bom, com 

as palestras e as demais contribuições dos colegas aqui hoje, nós poderemos 

elaborar uma mudança legislativa para que a inclusão das mulheres quanto 

do projeto do desenvolvimento das cidades e demais que envolvem esse pro-

cesso se tornem de fato uma obrigação. A ideia e iniciarmos esse debate aqui 

hoje e ampliarmos para os municípios para que seja feita uma revisão dos 

planos diretores para que as mulheres façam parte desse processo de evo-

lução que constantemente vivemos. Hoje aqui e o início de uma luta também 

por direitos e eu honestamente nunca tinha visto esta questão e quando a 

Rafaela me apresentou eu fiquei deslumbrada mesmo com a ideia de se pen-

sar em cidades mais seguras nesse ponto de vista para as mulheres. 

O deputado estadual Goura: “(...) Mas queria lembrar aqui que tem um objetivo muito 

concreto essa audiência que é uma discussão de uma proposição legislativa, deputada Mabel 

já mencionou aqui para que projetos que são financiados com recursos do estado, a gente já 

preveja que todas essas obras tenham um olhar diferente. E aqui a gente tá falando de ele-

mentos urbanísticos que obviamente vão melhorar a vida das mulheres nas cidades, mas vão 

melhorar a vida de todos. Então eu acho muito importante que a gente saia daqui com o apoio 

do presidente da Assembleia Legislativa com o apoio de todos os deputados e deputadas a 

gente consiga sensibilizar o governo do estado para a importância dessa lei.” 

Vereadora Maria Leticia: “Nada é fácil na caminhada de uma mulher, por isso tenho 
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que deixar claro meu desconforto ao afirmarem que é culpa das mulheres a falta de participa-

ção delas na política, nós mulheres estamos muitas vezes na invisibilidade porque a constru-

ção machista e patriarcal que existe na sociedade não nos permite caminhar (...), por isso 

precisamos ocupar os espaços de poder.” 

 

Mulheres em lugares de liderança: 

• Margareth Ziolla de Menezes 

 

A presidente do CAU/PR destacou que no dia 8 de março de 2019, o CAU lançou a 

comissão voluntária das mulheres com o objetivo de trabalhar com 4 (quatro) pautas princi-

pais: 

1. A produção feminina na Arquitetura e Urbanismo, com histórico para destacar a con-

tribuição das mulheres; 

2. A criação de espaços urbanos pensados por e para mulheres; 

3. As trocas de experiências profissionais entre arquitetas e urbanistas de diferentes ge-

rações; e 

4. A mulher no ambiente de trabalho e todas as suas implicações como salários, cargos 

de lideranças e assédio moral e sexual.  

A presidente informou que os objetivos continuam integrando as ações da Comissão 

de Equidade de Gênero do CAU/PR. Frisou, ainda, que as “comissões são meios de expansão 

da participação feminina na Arquitetura e Urbanismo tanto na formação quanto na produção 

das cidades com espaços de acolhimento da mulher e de todos os excluídos, espaços que 

reprimam a violência e fortaleçam a missão institucional do CAU/PR”. 

A seguir, são apresentadas as transcrições das principais contribuições que surgiram 

a partir do debate: 

 

Cidades projetadas por e para mulheres 

• Rafaela Weigert 

 

“A participação nessa comissão soou como um chamado, a cada reunião nós tínhamos 

mais ideias e em que lugar vamos chegar com essas ideias? Eu ainda não sei, mas sei que o 

caminho é longo com muitos aprendizados e com certeza o resultado vai ser extraordinário. 

O planejamento urbano impacta diretamente na segurança, na mobilidade, na saúde e até 
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mesmo na renda e prosperidade de seus habitantes. A rua é uma extensão da nossa casa, 

para alguns a casa não tem esse acolhimento que nós temos e a rua é onde deveríamos nos 

sentir seguros e acolhidos também.” 

 

Relação entre violência contra a mulher e a cidade 

• Sandra Lia Leda Bazzo Barwinski 

 

“Vou trazer aqui algumas questões que podem enriquecer o tema proposto: A Primeira 

questão é se a organização e o planejamento urbano interferem na violência de gênero? É 

possível falar de planejamento urbano sensível ao gênero? Para quem acredita que não devo 

responder então como já falei que no Paraná somos 52,3% dos habitantes paranaenses (...). 

Assim, por enfrentamento entendo as ações de promoções de direito, de prevenção das vio-

lências, de assistências também as vítimas e de responsabilização dos agressores. O direito 

à cidade é para quem então? Para que sujeitos essas cidades estão sendo pensadas? As 

cidades têm sido pensadas a partir da perspectiva masculina sem a diversidade da pluralidade 

dos sujeitos que a habitam e que por lá transitam especialmente sem se atentar às necessi-

dades muito específicas das mulheres.” 

 

• Célia Regina Bim 

 

“Nós do IPPUC estamos passando por um momento, digamos assim, muito impor-

tante. Dos 5 diretores, 4 são mulheres. Então é aquela coisa que já foi falada aqui, fazer a 

cidade para mulheres e mulheres ajudando a fazer essa cidade. De que forma nós podemos 

nos empenhar e o momento tão especial onde nós podemos tomar decisões, onde nós pode-

mos junto ao prefeito Rafael Greca, Junto ao nosso presidente do IPPUC (...). Nós queremos 

mudar a forma de fazer a cidade para as mulheres, então audiências como essa, vocês podem 

trazer também o que é bom para a cidade no olhar de cada uma de vocês é muito valioso 

porque nós vamos poder por nesses projetos que estamos desenvolvendo e nos outros mais 

diversos que a gente vai desenvolver no futuro e que hoje ainda não foram pensados nesse 

viés que a cidade também seja muito boa para as mulheres.” 

 

Mulheres periféricas e o acesso e direito à cidade 

• Janaína Luz 
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“Nós somos frutos de perseverança, nós mulheres, independente como gestoras, 

como política, como liderança, é muito difícil (...)” 

 

A perspectiva, necessidades e demandas da mulher negra no espaço urbano 

• Julia Faustina Abad 

 

“A gente sabe que todas as palavras das mulheres aqui trazem a palavra “medo”, então 

convido a todas as mulheres que estão aqui a lembrarem que a gente pode sentir medo mas 

a luta é maior e que vale a pena” (...) Essa discussão aqui ela precisa ser descentralizada, a 

gente não vai conseguir chegar num projeto que consiga abranger todas essas mulheres que 

precisam ser abrangidas principalmente as que ocupam a cidade se a gente não estiver fa-

lando das mulheres negras também, periféricas e transexuais.” 

 

A mulher trans nos espaços urbanos, vivências, desafios e inclusão 

• Karollyne Nascimento 

 

“Reconheço meu privilégio de poder estar aqui, gostaria que outras assim como eu 

pudessem estar aqui, frente a invisibilidade que essa população sofre em meio a sociedade. 

Até porque eu costumo muito questionar quando falamos “mulheres” de que mulheres esta-

mos falando, será que esse grupo está mesmo fazendo um reconhecimento dessa população, 

dessas mulheres travestis e transexuais? Então isso tem que servir de reflexão para nós(...).” 

 

Mobilização do 3º setor para a criação de cidades mais justas e inclusivas para as 

mulheres 

• Lais Leão 

 

“o que motiva esse espaço aqui? O que eu senti que motiva e o medo. A gente está 

cansada de ser valente o tempo todo, a cidade ela é nossa, se essa rua fosse nossa, a gente 

não teria medo de usar seus espaços públicos e parar que medo de nossas ações.” 

 

Mobilidade urbana, desafios e integração da mulher na mobilidade ativa 
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• Viviane Ferreira Mendonca 

 

“Como mulher, como professora, como ciclista e cicloativista eu queria muito uma ci-

dade onde as mães pudessem levar seus filhos para escola sem nenhum risco, aonde as 

mães pudessem ir pedalando com seus filhos para escola. A gente teria problemas muito 

menores de qualidade de vida se as ruas fossem mais seguras. Que tipo de sociedade a gente 

está formando? A cidade só precisa ser justa e democratizar espaços.” 

 

Intervenções 

• Maria Isabel Correa 

• Mônica Louise de Azevedo 

• Miria Graçano 

 

• Maria Isabel Correa: “O que nos diferencia das pessoas de situação de rua é só o 

endereço (...) se você ficar 6 meses desempregada corre um sério risco de ir pra rua; Nós 

precisamos de equipamentos sociais pensados para as mulheres, que tragam alivio para as 

mulheres em situação de vulnerabilidade. (...) Não basta não ser racista temos que ser antir-

racista e fazer frente à onda de ódio e intolerância não só com as mulheres negras, mas com 

as mulheres em relação a questão sexual. (...) Finalizar com uma frase que dizia “as coisas 

não acontecem de repente, mas de repente tudo acontece”, a política que vem surgindo é 

uma política da forma de ver da mulher, de perceber o outro de forma mais sensível” 

• Mônica Louise de Azevedo: “Nós mulheres temos a obrigação de ocupar espaços. 

(...) Muito feliz de ver mulheres jovens se manifestando e com ideias para além da tragédia 

feminina. (...) A mulher como sujeito de direito e não apenas como vítima da violência. (...) A 

mulher hoje é um sujeito político.”  

• Mira Graçano: “(...) a gente não pode desistir, não desistam meninas! Vou lançar um 

projeto ‘Mulheres na política: você pode e o Brasil precisa de você’ e eu quero oferecer minha 

ajuda para trabalhar essa narrativa da comunicação para as mulheres que querem fazer essa 

diferença na comunidade.”  

• Denise Bernacki: “(...) a gente tá vendo os problemas, não sei se a gente parou pra 

ver a causa desses problemas. (...) A gente devia pensar onde tá a causa disso tudo. O poder 

público parece que vai atrás do problema e não vendo uma solução global (...) vamos pensar 

em uma sociedade ideal e depois fazer cada etapa. (...) Quem sabe se a gente pensar glo-

balmente a gente teria uma cidade mais justa.” 
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• Rafaela Panzini: “(...) todas as obras públicas só possam ser validadas e executadas 

se elas forem inclusivas e feitas por todas e para todas.” 

 

DELIBERAÇÕES DO EVENTO 

As deliberações do evento foram um futuro projeto de lei que se estabelecerá dentro 

do Estatuto da cidade, plano diretor dos municípios do Paraná, normas e orientações para 

cidades mais inclusivas, se preocupando com as questões de mais vulnerabilidade das mu-

lheres. A consulta pública que deverá conter as informações pertinentes ao tema mulheres e 

cidade inclusivas, que ajudará a compor o escopo do PL, e os resultados dos grupos de dis-

cussão do WhatsApp, com a separação dos eixos temáticos em Acessibilidade Urbana, Vio-

lência Urbana, Direito à cidade e Comportamento social. 

Outra deliberação do evento surgiu da necessidade das funcionárias da Assembleia 

legislativa do Paraná não terem um espaço, como uma brinquedoteca, para acolher eventu-

almente suas crianças. 

 Especificamente no eixo de Equidade no Conselho de Arquitetura e Urbanismo foi 

debatido sobre campanhas institucionais e projetos para equilíbrio de representação. 

 

FOTOS 
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APRESENTAÇÃO DO EVENTO 

No dia 09 de março, foi realizada na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) do 

Mackenzie mais uma etapa do 1º Ciclo de Debates Mulheres na Arquitetura: Cidades In-

clusivas.  

EIXOS TEMÁTICOS DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE EQUIDADE DE GÊNERO 

(CTEG) TRABALHADOS NO EVENTO 

 

1 – Equidade no cotidiano da Arquitetura e Urbanismo; 

4 – Equidade na prática da Arquitetura e Urbanismo; 

6 – Equidade no conselho da Arquitetura e Urbanismo. 

RELATO 

Dentre os vários assuntos que foram levantados no debate, destaca-se a abordagem 

sobre a omissão da autoria em projetos arquitetônicos de várias mulheres, que foram sócias 

de escritórios de famosos arquitetos como Mies van der Rohe, Louis Kahn, entre outros, e 

eram corresponsáveis por projetos de Arquitetura e Urbanismo. A exclusão as deixou no ano-

nimato durante anos de história da arquitetura e do urbanismo.  

Logo após, houve apresentação do perfil das arquitetas brasileiras por parte da con-

selheira federal do CAU/BR, Nadia Somekh. 

No dia 10 de março, segundo dia de debates e rodas de diálogos, foi apresentado o 

perfil da profissional arquiteta e urbanista no estado de São Paulo a partir dos dados do SIC-

CAU e da RAIS (Ministério da Fazenda). A apresentação foi subdividida em quatro partes: 

1 - Característica profissional das mulheres arquiteta e urbanistas;  

2 - Características da profissão de arquitetura e urbanismo;  

3 - Liderança e protagonismo;  

4 - Representação e governança no CAU. 
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Essa palestra foi complementada com os resultados do 1º Diagnóstico sobre Gênero 

na Arquitetura e Urbanismo, promovido pela Comissão para a Equidade de Gênero (CTEG) 

do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), a partir de Julho de 2019. 

Houve também apresentação de um vídeo sobre mulheres e a Assistência Técnica 

para Habitação de Interesse Social (ATHIS), pela conselheira federal do CAU/BR por Alagoas, 

Josemée Gomes de Lima, que também compõe a CTEG do CAU/BR. 

Em seguida foram realizadas as Oficinas do evento, sendo distribuídas em quatro Ro-

das de Conversa, que abordaram eixos temáticos específicos e que foram coordenadas, 

mediadas e relatadas pelas seguintes arquitetas: 

1- Inserção no mercado e questão salarial: 

Convidada - Terezinha Gonzaga, arquiteta e urbanista (Votuporanga-SP) 

Mediadora - Eleusina Lavor Holanda de Freitas, conselheira suplente do CAU/SP (Campi-

nas/SP); 

Relatoria - Cássia Magaldi, conselheira titular do CAU/SP (Santos/SP) 

Nesta roda de conversa, a convidada trouxe um histórico do movimento de mulheres 

desde a década de 1970, passando pelas décadas de 1990 até 2010. Assim, ela separou as 

arquitetas e urbanistas pelos seguintes temas: 

● A excepcional; 

● A cadista anônima; 

● A funcionária pública; 

● A empreendedora; 

● A profissional adjunta; 

Segunda Terezinha, essa classificação coincide com as ondas do movimento femi-

nista. 

Para ela, a reivindicação das mulheres no sistema CONFEA/CREA na década de 90 

e do período 2012-2020 são as mesmas: igualdade de salários entre arquitetas e arquitetos, 

discriminação das mulheres grávidas e pós-gravidez, assédio moral e usurpação do direito 

autoral. 
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A convidada fez um levantamento e apresentou números sobre a produção de publi-

cações das arquitetas ao longo das 3 décadas: 

- Década de 1990 = 28 publicações 

- 2000-2010 = 22 publicações 

- 2011-2020 = 245 publicações 

 Ela afirmou que no CAU não há equidade de gênero, nem em número e nem em 

comportamento. Enquanto proposta, ela sugeriu que as mulheres ocupem posições estraté-

gicas do CAU. 

Com relação às arquitetas acima, suas publicações e ao CAU: 

- As participantes desta roda discutiram a necessidade do CAU auxiliar no acesso às 

profissionais arquitetas, com larga experiência; 

Com relação ao pouco destaque das mulheres: 

- Valorização dos profissionais do setor público. A partir da fala da Terezinha e as 

classificações sobre arquitetas, existe uma hipótese: Arquitetura do setor público tem 

pouco destaque e há um anonimato dos profissionais; 

Quais os maiores desafios da profissão para a inserção das profissionais? 

Há uma mudança na percepção do problema; 

2- Gênero e a arquitetura:  

Convidada - Ana Gabriela Godinho, arquiteta e urbanista (São Paulo/SP) 

Mediadora -  Catherine Otondo, conselheira titular do CAU/SP (São Paulo/SP)  

Relatoria -  Nancy Laranjeira, conselheira titular do CAU/SP (Jundiaí/SP)  

 Esta roda de debate, realizada no 2º dia do evento, discutiu e tratou as questões de 

Gênero e Arquitetura separadas por âmbito de atuação. 

• No âmbito da Instituição CAU/SP: A instituição precisa compreender a quem está 

representando – Conhecer quem são estas mulheres arquiteta, onde trabalham, de 

que forma trabalham etc. 
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• No âmbito da Universidade: O conhecimento não está mais centralizado apenas nos 

professores. Precisa haver mais articulação entre professor e aluno para aproveitar 

mais as ideias das novas cabeças pensantes. 

• No âmbito familiar: As questões familiares não são argumentos para decisões políti-

cas de trabalho, principalmente a maternidade. 

• Entender as especificidades de cada pessoa, principalmente as condições de forma-

ção tais como familiar, racial, profissional, ensino etc. 

3- Gênero e a construção da cidade:  

Convidada - Débora Sanches, arquiteta e urbanista (São Paulo/SP) 

Mediadora - Vanessa Gallego Bello, conselheira titular do CAU/SP (Campinas/SP) 

Relatoria - Maria Alice Gaiotto, conselheira titular do CAU/SP (Cerquilho/SP) 

Abordagens pela Convidada:  

1 - Situação das cidades;  

2 - Gênero;  

3 - Mulheres e Moradia;  

4 - Arquitetas Estudantes e ATHIS. 

Pontos debatidos pela mediação e resumo da conversa:  

a) Dupla opressão - preconceito de gênero e idade (mulheres mais jovens / modernidade/ 

mulher mãe /gerando dificuldade em colocação no mercado e de ser ouvida nas posições; 

mulher mais idosa versus atuação profissional em construtoras / empresas / poder pú-

blico, entre outros, o problema é a (re) colocação no mercado. As duas questões idade e 

gênero se somam. Exemplo: poucos locais de trabalho com creches para mulheres com 

filhos como se este fosse um problema da mulher e não da sociedade; 

b) Ensino sobre a cidade; 

c) Exploração do trabalho de arquitetos e urbanistas, principalmente dos estagiários e 

recém formados, gerando precarização, sobretudo das mulheres profissionais. Exemplo: 

“PEJotização”. 
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4- Novas formas de atuação da arquiteta e urbanista:  

Convidada - Especialista Arquiteta e Urbanista. Gabriela de Matos (São Paulo/SP) 

Mediadora - Cons. Titular do CAU/SP Silvana Cambiaghi (São Paulo/SP) 

Relatoria - Cons. Titular do CAU/SP Fernanda Querido (Ribeirão Preto/SP) 

Esta roda de conversa contou com participação de uma grande diversidade de arqui-

tetos urbanistas (idade/geração, cor, experiência profissional, pessoa com deficiência motora, 

conselheiro homem) que atuam em múltiplos campos como: estudantes, autônomas, pesqui-

sadoras, recém-formadas, conselheiras(o) do CAU, arquiteta profissional militar da marinha, 

arquiteto aposentado do Banco do Brasil; 

A convidada abordou o tema “Novas formas de atuação da arquiteta urbanista” por 

meio de sua experiência pessoal que passa pelo entendimento enquanto arquiteta negra em 

um espaço onde: 

• Seu pai é arquiteto; 

• Sua entrada na universidade; 

• Seu contato com movimentos populares e o fórum de igualdade racial.  

A partir disso, cada uma das participantes se apresentou, se identificando com a dis-

cussão, e expondo sua experiência de atuação. 

Por meio da construção coletiva de diálogo, a mediadora conduziu o debate com os 

seguintes eixos: 

A - Como vocês veem, dentro do contexto atual e futuro, as novas demandas e as novas 

formas de atuação das arquitetas e urbanistas e o retorno salarial ou de ressarcimentos 

financeiros destes novos modelos?   

Com base nos dados apresentados no diagnóstico sobre o perfil profissional das ar-

quitetas urbanistas no Estado de SP, as participantes desta roda analisaram que na faixa dos 

30/40 anos, a provável baixa de atuação profissional ocorre pois muitas mulheres casam, 

engravidam e têm filhos. Assim, muitas deixam de trabalhar como arquitetas urbanista, e al-

gumas das demandas geradas por essa necessidade são: 

• Escolas em tempo integral; 

• Condensar nas cidades inclusivas novas ações (mobilidade urbana);  
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• Conscientização dos homens das novas responsabilidades/ mudança cultural; 

• Mulheres não ocupam espaços políticos e falta de representatividade de mulheres 

negras e mulheres com deficiência / minorias); 

• Dificuldades de acesso/oportunidade (universidades/ poder político);  

Além disso, muitas mulheres optam por não ter filhos e, a realidade do mercado atual 

é a PEJotização. Assim, surgiu a pergunta: Como essas novas formas de atuação vão dar 

identidade às mulheres, que é diferente da identidade de atuação do homem? Pode ser que 

as mulheres querem fazer diferente dos homens. A representatividade abre espaço para as 

novas formas de atuação e novos modelos. 

A - Em cima dessas demandas, quais são novas relações de trabalhos, novas práticas, 

novos mercados? 

As novas formas de atuação são: 

● Escritório em Home Office; 

● Meio-período (Casa/Escritório); 

● Condição de resistência fez pensar em novas formas por meio das redes 

sociais (Facebook, Instagram, Linkedin) e propor preços mais acessíveis de 

projeto; Ex.: Arquitetas Negras: rede feita, mapeando parcerias e novas pro-

fissionais por meio de formulário (formação, dificuldades, trajetória profissional) 

A. Como relacionar tudo isso com as ODS, direitos humanos e tecnologia? 

Podem ser incorporadas na formação dos arquitetos urbanistas, na legislação e via instituição 

(CAU), inserindo e ampliando as dimensões e questões sobre direitos humanos e minorias 

(geracional, raça, deficiente) 

 - Balanço do Ciclo Nacional - a Presidente do CAU/SC, Daniela Sarmento, destacou a im-

portância do “Ciclo de Debates Mulheres na Arquitetura: Cidades Inclusivas para Mulheres”, 

apresentando os resultados dos trabalhos desenvolvidos na escala nacional, até a presente 

data.  

PROPOSTAS PARA POLÍTICA DE EQUIDADE DE GÊNERO DO CAU 

Conforme indicado no formulário encaminhado pela Comissão Temporária de Equi-

dade de Gênero (CTEG), do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (CAU/SP), 
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seguem as propostas sugeridas a partir do evento para a Política de Equidade de Gênero 

do CAU: 

• Equidade no cotidiano da Arquitetura e Urbanismo: criação de uma escola-cartilha 

de empoderamento; 

• Equidade na história da Arquitetura e Urbanismo: Identificar as Arquitetas mais 

idosas no Brasil e catalogar os trabalhos, para não se perder o acervo. 

• Equidade na formação em Arquitetura e Urbanismo: Sensibilizar e estimular os 

cursos de arquitetura e urbanismo às experiências reais de vivências nas cidades, 

para a diversidade dos espaços urbanos com atenção para as questões de gênero. 

Para tal, utilizar a carga horária de 10% para extensão universitária (DCN); 

Ciclo de palestras nas IES - temas: cidades inclusivas para mulheres; formação de 

docentes e discentes, considerando o planejamento como via de mão dupla / IES 

contribuindo com os movimentos sociais alternativos. Exemplo: Instituto Polis - “pla-

nejamento alternativo”; 

Criar documento para orientar e fomentar: Universidades; 

• Equidade na prática da Arquitetura e Urbanismo:  

• Equidade na política da Arquitetura e Urbanismo: Criar redes de apoio às diferentes 

especificidades: Mulheres grávidas, Mulheres acima de 60 anos, etc. 

Resgatar o papel político dos arquitetos e urbanistas quanto à cidade, pois ao longo 

do tempo estes profissionais desvincularam-se das discussões sobre políticas pú-

blicas; 

Carta para os candidatos nas próximas eleições municipais propondo agenda/audi-

ências públicas que discutam o tema; 

Criar documento para orientar e fomentar: Poder Público 

• Equidade no Conselho de Arquitetura e Urbanismo: Criação de uma plataforma 

de acesso às profissionais arquiteta (Houve uma crítica ao SICCAU, que não via-

biliza essa busca. Por exemplo: UNOPS/ONU que possui como meta a contratação 

de mulheres);    

Entendendo que o papel do CAU é fiscalizador, ele deveria fortalecer a arquitetura 

pública (arquitetas e arquitetos) por meio de: 
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a. Grandes mercados de start-ups relacionado à ATHIS (onde não há fomento) 

b. Parcerias. Por exemplo entre CAU e Artemisia; 

c. Ampliar editais de fomento; 

d. Os CAT`s; 

Cruzar dados do CAU com a trajetória de vida da arquitetas e urbanistas; 

Criar grupo/rede de mulheres participantes deste evento/roda de conversa + Con-

selheiras do CAU/SP; 

Novas tecnologias para criar rede de arquitetos; 

Alteração na Lei/Proposta de diminuição da anuidade durante a licença materni-

dade; 

Debater os baixos salários e buscar/mapear quem paga as/os arquitetas(os) ur-

banistas ou projetos de arquitetura; 

Fazer novos questionamentos sobre esse tema; 

Juntamente com o CEAU, ajudar, orientar e trazer o profissional para o conselho. 

CAU enquanto o meio de conscientização. 

FOTOS (SP) 
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