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INTRODUÇÃO:

A presente pesquisa parte do entendimento de que a arquitetura e o urbanismo não constituem apenas meras práticas

de edificar e moldar espaços, mas sim meios de representação política e social de potência transformadora ou mesmo

revolucionária. Entre outras, essa prática possui a capacidade de ampliar ou cercear espaços para diversas relações de gênero,

tanto para de algum modo direcionar sexualidade e performatividades de gênero quanto para promover ativismos em favor de

vidas e subjetividades mais permissíveis. O espaço público, bem como o doméstico, não é apenas um pano de fundo, um

cenário em que as ações humanas acontecem, mas é também um produtor de significados e um reprodutor de dinâmicas

sociais. As cidades desempenham um papel fundamental na produção, consumo, reprodução de normas e identidades de

gênero.

Gênero é um conceito social que se refere ao conjunto de características relacionadas à masculinidade e à

feminidade que não são biológicas, mas são construídas cultural e socialmente. Autores como Gayle Rubin, Joan Scott e

Judith Butler discutem sobre o tema e nos ajudam a compreender melhor o gênero, esse conjunto de qualidades e de

comportamentos que as sociedades esperam dos homens e das mulheres, formando a sua identidade social, a qual difere de

cultura para cultura. Dentro desta perspectiva, temos a ideia de heteronormatividade, ato de considerar a heterossexualidade

como uma norma e, efetivamente, excluir todas as outras orientações sexuais e identidades de gênero - as que não são

binárias, nem fixas, podendo mudar ao longo da vida de uma pessoa (BUTLER, 2003).

Em uma retrospectiva histórica, ao buscar referências nos preceitos construtivos, nota-se que o antropomorfismo

masculino definiu as bases do sistema da arquitetura desde Vitrúvio (séc. I a.C.), sendo lido e reescrito durante o

renascimento e desde então prolongados até o movimento modernista, o qual consolidou cidades excludentes, sob a

perspectiva de um ideal dominante - poderia ser sintetizado, grosso modo, como homem branco, de classe média, com plenas

condições físicas e ocidental. Esse sistema foi construído com base no que inclui e exclui, sendo ambos partes integrantes da

mesma construção, onde o que é excluído sofre repressão, estando neste representado por quem não está nos padrões

cisnormativos do homem. A autora Diana Agrest (1988) também argumenta que os autores Filarete e Di Giorgio Martini

suprimem a ambiguidade do gênero do corpo em questão, e deixam explícito que para eles a figura humana é sinônimo da

figura masculina. Já a figura da mulher para esses autores, têm seu papel reprodutivo substituído no edifício pelo mito da

criação, o qual quem o concebe seria o arquiteto. Nesta lógica, a apropriação é mais da maternidade do que da feminilidade,

pois essa sempre foi confundida com a maternidade, como se fossem de forma simplista a mesma coisa.
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Como nota Preciado (2012), a relação entre a arquitetura e o poder sempre estiveram presentes, mas é a partir do

pós-guerra do século XX que esta lógica de produção se intensifica nos espaços urbanos e a condução do Estado vai sendo

cada vez mais suprimida, passando a ser regida quase unicamente pelas chamadas leis do mercado. Como resultado, essa

produção unilateral ignora toda uma minoria da sociedade contemporânea que está em constante movimento e a considera

insignificante. Assim, a partir de tais críticas, observamos que o campo da arquitetura ainda discute ideias muito normativas

em relação a forma, função, estilo, historicismo e multiculturalismo que precisam ser superadas.

Enquanto essa (re)produção arquitetônica se prende à normatividade, pode-se dizer que o capital se apodera do

espaço público e subverte suas funções, deixando de ser um lugar de trocas de experiências e contatos sociais entre sujeitos, e

tornando-se voltado inteiramente para a transitoriedade de corpos, sob uma dinâmica pautada pelos fluxos de mercadorias,

deslocamentos de mão-de-obra e escoamento de produção. Segundo o Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico (2017), esses

espaços de intensa circulação que não estimulam a permanência e as interações humanas são classificados como um

“não-lugar”, o qual impede a comunicação e reconhecimento entre as pessoas e por conseguinte barra o desenvolvimento

pleno de comunidades e identidades.

No contexto dos cursos voltados à formação de arquitetos e urbanistas, preocupação central desta pesquisa, o

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) ou Trabalho Final de Graduação (TFG) é primordial como instrumento formativo,

além de obrigatórios na diplomação de Arquitetos e Urbanistas no Brasil. São não apenas relevantes, mas, na prática, centrais

para a avaliação das condições de qualificação de cada formando e sua atuação profissional. São trabalhos norteados por

recortes e pesquisas autorais que contribuem para a produção e disseminação do saber científico em diferentes áreas do

conhecimento e, no campo da arquitetura e urbanismo, delineiam as escolhas de cada estudante para definir sua atuação

profissional, na fronteira entre formação e profissionalização. Dessa forma, as produções científicas nos TFGs em arquitetura

e urbanismo representam um importante referencial teórico e prático, visto que registram sínteses do aprendizado durante as

matérias da graduação e abordam temas relevantes do contexto nacional e até internacional. Assim, uma análise dos registros

dos TFGs, tomados como documentos de análise, permite conhecer não só a temática selecionada individualmente mas

sobretudo vestígios da formação do profissional. Acompanhar a presença da pauta sobre gênero nos currículos de formação

das instituições selecionadas nesta pesquisa nos possibilita ver a recorrência com que esses TFGs analisam tais temáticas, por

exemplo com as escolhas bibliográficas feitas, o repertório de temas problematizados e as propostas desenvolvidas.

METODOLOGIA:

Os métodos de trabalho desenvolvido estão baseados em três frentes principais: a) mapeamento dos repositórios

institucionais e/ou das bases bibliográficas de três diferentes universidades públicas, em específico: UNICAMP, UFSC,

UFBA; b) o aprofundamento da análise bibliográfica de referenciais teóricos e de propostas de projetos de intervenção

presentes nos TFGs; c) análise comparativa dos projetos pedagógicos das três instituições pesquisadas, com atenção especial

à presença da pauta investigada neste projeto, bem como às orientações diretamente relacionadas às disciplinas de projeto e

aos TFGs.

Para o mapeamento dos repositórios (item a) dos TFGs da UNICAMP foi utilizada a base de acervo do CACAU

(Centro Acadêmico do Curso de Arquitetura e Urbanismo), enquanto na UFSC foi utilizado o Repositório Institucional da

UFSC, disponível online. Buscou-se os trabalhos dos últimos 6 anos (de 2016 a 2021 - 1 ano a mais do que o proposto

inicialmente no projeto, visto que no final de 2021 tivemos mais uma turma formada) que apresentavam relação com as

temáticas de Gênero e Sexualidade, e, para isso, foi feita uma pesquisa pelas palavras-chave dentro dos arquivos de

"Memorial", pois esses possuem a conceituação teórica e as referências que nos interessam. As palavras-chave também foram

buscadascomo sufixos e prefixos para outras palavras que poderiam interessar, sendo elas: gênero, podendo aparecer as
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palavras "gênero", "transgênero" e "cisgênero"; para as iniciais "fem", localizando as palavras "feminino" e "feminista"; para

"sex", palavras como "sexo", "sexualidade", "homo/bisexualidade", "transsexuais"; e também "mulher" (singular e plural).

Para a sistematização desses resultados, foi elaborada uma planilha (figura 1) distinguindo-se elementos como:

instituição; título; autor; orientador; ano; síntese; principais referências relacionados a gênero/sexualidade; proposta para

qual espaço (uso público ou privado); quais são as temáticas; se relaciona ou é central as questões de gênero/LGBT;

palavras-chave; proposição teórica ou intervenção prática; projeto de arquitetura ou urbanismo. A planilha permite diversas

análises a partir da aplicação de filtros que permitam visualizar esses distintos elementos, separadamente e nas necessárias

relações entre eles.

A partir desse primeiro mapeamento, é possível identificar e definir que elementos da bibliografia presente nesses

trabalhos demandam uma análise mais detida (item b). É possível supor a existência de lacunas, entre temas e abordagens

presentes nos TFGs, bem como de aspectos ou referenciais comuns, reiterados ou reinterpretados a cada trabalho. No

desenvolvimento dessa etapa, foi possível a definição de um ou mais TFGs para aprofundamento da análise, buscando-se

elementos para exemplificar dados percebidos nos demais levantamentos.

Essas duas frentes, uma de caráter mais quantitativo e outra mais qualitativo, subsidiam o trabalho com os projetos

pedagógicos de cada um dos três cursos, permitindo desdobramentos tanto para se identificar possíveis mudanças ou

demandas por alterações, quanto para se problematizar de modo mais sistemático os elementos identificados nos

levantamentos iniciais e na discussão bibliográfica. Essa frente pode, também, identificar diálogos diretos ou indiretos com

demandas externas ao curso, provenientes de movimentos sociais ou de políticas públicas, permitindo a exploração de

hipóteses sobre o envolvimento de cada curso com a temática em torno de gênero e cidade.1

Tabela 1 – Fragmento da Planilha "Caracterização dos TFGs da UNICAMP", disponível em Caracterização dos TFGs.xlsx

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

A partir dos dados apresentados na Tabela 1, é possível realizarmos análises quantitativas, como:

● Concentração de TFGs que debatem gênero nos anos 2018, 2020 e 2021, sendo esse último o que apresenta a maior

quantidade (7 de 30 trabalhos).

● Maior recorrência de referências relacionados a gênero e sexualidade está nos TFGs que pautam gênero como

questão central no projeto, sendo apenas em um deles a presença LGBTQIA+.

1 Inicialmente, os levantamentos prévios realizados nas três instituições indicavam a disponibilidade de materiais e a
possibilidade de acesso remoto aos trabalhos em versão integral, porém, infelizmente, o sistema que reúne e disponibiliza os
TFGs do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFBA ainda está em processo de construção, contando apenas com os
trabalhos de 2020 e 2021, disponibilizados por email.
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● Todos estudam terrenos/bairros no estado de São Paulo, sendo cerca de metade deles na Região Metropolitana de

Campinas e a outra metade na Região Metropolitana de São Paulo.

● Todos os trabalhos apresentam temáticas sociais, em menor ou maior grau, relacionadas ao "Direito à Cidade" de

minorias e pessoas que vivem historicamente à margem da sociedade.

● Dos 20 TFGs, 12 trazem as questões de gênero e sexualidade de forma relacionada ou enquanto preocupação

projetual com tais grupos minoritários, enquanto 8 deles trabalham essas temáticas como centrais, pensando nessas

minorias enquanto principais usuários e condutoras das diretrizes projetuais.

● Dos 20 TFGs, 4 deles atuam em comunidades originárias de ocupações, sendo 2 deles desenvolvidos com propostas

distintas para a Comunidade Feminista Menino Chorão, estando o da Beatriz Lins (2018) referênciado em diversas

partes do TFG de Rachel Hollanda (2021).

● As palavras-chave que mais se repetem são "Mulher", "Direito à Cidade", "Saúde", "Rua", "Social", "Cultura" e

"Trabalho", respectivamente.

● Todos os trabalhos são intervenções práticas, visto que é um requisito do curso na UNICAMP, onde a grande maioria

(18) dos projetos são de Arquitetura, enquanto uma minoria (2) é de Urbanismo. Porém, é importante ressaltar que

alguns de arquitetura se relacionam em algum grau com o urbanismo, pois a relação com o entorno do terreno na

escala do bairro/cidade e seus problemas também necessitaram de respostas projetuais.

Tabela 2 – Porcentagem por "ano" e "total" da presença das questões de gênero e sexualidade nos TFGs da UNICAMP.

Se faz necessário ressaltarmos que a palavra "mulheres" e "feminino" é citada em grande parte dos 168 projetos de

2016-2021, mas, exceto os trabalhados na planilha, é apenas como dado censitário do bairro/cidade ou como separação de

ambientes entre feminino e masculino, não cabendo a proposta da presente iniciação científica. É interessante que podemos

notar que alguns trabalhos também citam mulheres/gênero dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

estabelecidos em junho de 2012 pela ONU na Rio+20. Outra informação para pensarmos é que a partir de 2018, os TFGs

passam a apresentar as palavras-chave em temas não centrais ou relacionados diretamente a mulheres/gênero, ocorrendo isso

principalmente em  2021.

Ao ler os TFGs e conversar com colegas e veteranos formados, fica clara a necessidade de também considerar a

relação entre as Entidades Estudantis e as pautas sociais dentro dos trabalhos, alguns deles até citam essa relação no tópico

dos "Agradecimentos" dos seus trabalhos. Uma delas é o EMAU-MÓBILE (Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo

da UNICAMP), fundado em 2012 nos moldes da FENEA (Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo),

nele os membros encontram um espaço para debater, pesquisar e produzir projetos arquitetônicos com a finalidade de atender

a demanda social da região, trabalhando de maneira horizontal, sem hierarquia, tanto dentro do escritório quanto no contato

com a comunidade, beneficiando-se sempre do diálogo entre todas as partes. Outra entidade muito significativa é o Coletivo

Charlotte Perriand, fundado em 2016, em meio a uma inquietação das alunas do curso com questões de gênero relacionadas à

arquitetura e com a falta de referências bibliográficas e projetuais femininas, desde então passou a acolher relatos e realizar

ações para combate do assédio relatado pelas alunas, além de promover intervenções artísticas, palestras e filmes para trazer
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reflexões e informar a comunidade universitárias sobre esse tema tão importante. Um fator interessante de ser citado é que o

curso possui apenas 34 novos ingressantes por ano, o que resulta em uma maior troca entre todos os anos, seja nas entidades

ou durante as aulas, e um compartilhamento de ideias e conhecimentos acerca dos temas sociais tem uma chance maior de

visibilidade e difusão entre os estudantes.

O maior aprofundamento da análise bibliográfica de propostas de projetos de intervenção presentes nos TFGs da

UNICAMP, demonstrou uma variedade de autores muito grande, mas uma escassez de referências teóricas de gênero e

sexualidade, tendo se repetido apenas a obra de Jane Jacobs, escrita em 1961, presente em 3 TFGs distintos. A escritora e

ativista política não era arquiteta e/ou urbanista por formação, cujos textos são reconhecidos e estudados na grade curricular

do curso na UNICAMP, mas sem dúvida sua produção impacta os TFGs. Embora crítica e por vezes considerada uma

"feminista não declarada", é interessante notar também na abordagem de Jacobs, assim como na tradição modernista de

perspectiva universalizante, a ausência de pautas explicitamente voltadas a gênero ou  desigualdades.

CONCLUSÕES:

Ao se entender que os espaços urbanos refletem as relações sociais e os sistemas de dominação, percebe-se que

podem ser, e usualmente são, construídos de acordo com lógicas patriarcais, racistas, binárias e/ou hétero-normativas. Como

as análises têm sido frequentemente limitadas por essas lógicas, uma literatura que relacione as histórias do gênero e

sexualidade com a produção da arquitetura e da cidade, ainda é escassa, talvez por ser um tema relativamente atual e que

necessita de maiores entendimentos por parte da comunidade acadêmica.

A partir do mapeamento feito e em desenvolvimento, já foi possível identificar a persistência de lacunas entre temas

e abordagens presentes nos TFGs, bem como de aspectos ou referenciais comuns, reiterados ou reinterpretados a cada

trabalho. Seja o viés quantitativo seja o qualitativo indicaram a presença ainda pequena dessas pautas, principalmente

relacionadas à sexualidade. Parece, portanto, necessária a inclusão de bibliografias e temáticas de gênero e sexualidade na

arquitetura e urbanismo com os projetos pedagógicos.

Ainda que tais estudos de gênero já tenham sido desenvolvidos por uma perspectiva feminista, a temática das

performatividades de gênero e sexualidades ainda precisa de maior atenção, principalmente em relação a comunidade trans e

lésbica. Essa falta de estudos sobre a população trans também vem do fato de ser uma identidade recente na cultura ocidental

e de estar ainda muito marginalizada, mesmo dentro da academia e na comunidade LGBTQIA+.
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