
O presente trabalho é parte da dissertação de mestrado “Lugar de mulher é na cidade – desenho 
urbano para a inclusão de gênero na cidade de Uberlândia.” Que tem como objetivo o desenvolvi-
mento de diretrizes urbanas e propostas de desenho urbano que se proponham a discutir e inter-
vir nas relações de gênero refletidas no espaço urbano. 
Como suporte metodológico ao produto propositivo da dissertação, foram aplicados ques-
tionários na área central da cidade de Uberlândia. O questionário aborda a relação e a per-
cepção entre as pesquisadas e o espaço urbano, como o qualificam e como dele se apro-
pria; o sentimento de segurança e/ou medo e como isso afeta sua vivência no espaço da 
cidade; como se deslocam pela cidade – forma e qualidade dos acessos; qual o valor de 
suas responsabilidades no seu cotidiano e quais equipamentos ou serviços públicos e/ou 
urbanos auxiliariam nessa demanda. Tais dimensões de interesse foram determinadas ao 
longo da pesquisa teórica, e a inclusão dessas temáticas no questionário teve a intenção de 
subsidiar as propostas de intervenção que foram desenvolvidas como produto da Disser-
tação. Neste sentido, é questionado o bairro em que moram, permitindo organizar espa-
cialmente as informações obtidas. Foram inseridas também questões objetivas acerca do 
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foram desenvolvidas como produto do trabalho de mestrado. Foram inseridas também 
questões objetivas acerca do perfil socioeconômico das entrevistadas, com dados de idade, 
renda, profissão, estado civil e existência ou não de filhos.

Para possibilitar a espacialização dos resultados, distribuindo-os cartograficamente pelo perí-
metro da cidade de Uberlândia, perguntou-se o bairro em que as entrevistadas moram, possi-
bilitando, também, o entendimento da abrangência territorial da pesquisa uma vez que foram 
48 dos 92 bairros oficialmente cadastrados foram contemplados pelo trabalho.

A partir do cruzamento dos dados obtidos nos questionários respondidos foram produzidos ma-
pas temáticos, abordando as dimensões elencadas acima, especializando problemáticas por re-
gião da cidade, evidenciando relações de proporcionalidade entre locais e problemas levantados e 
qualificando, por setor, a relação das entrevistadas com o espaço urbano de Uberlândia.

A aplicação dos questionários aconteceu ao longo do mês de abril de 2018 com a colaboração 
de estudantes de graduação do curso de arquitetura e urbanismo da Facudade de Arquitetura 
e Urbanismo e Design da Universidade Federal de Uberlândia – FAUeD|UFU. Determinaram-
-se espaços de aplicação em função do caráter diverso do público frequentador: a praça Tubal 
Vilela, espaço público central e simbólico da cidade, geográfica e historicamente, com grande 
fluxo de pessoas diariamente; e o Terminal Central, espaço de transbordo e shopping popular. 
O horário de aplicação também foi determinado de forma a alcançar mulheres trabalhadoras 
em dois momentos do dia útil, das 7:30 às 9 da manhã e das 11:30 às 13:30. 

O universo amostral foi determinado em função da população de mulheres economicamente 
ativa de Uberlândia segundo o IBGE (2010), com um total de 150.824 mulheres, com nível de 
confiança de 95% e erro amostral de 0,1. Dessa forma foi necessária a aplicação de 96 questio-
nários para cobrir o universo proposto. 

Por fim a intenção desse artigo é salientar a importância do recurso gráfico e cartográfico tan-
to na leitura e análise dos dados obtidos quanto como ferramenta de metodologia projetual, 
uma vez que a possibilidade de espacialização dos resultados e leituras, e suas sobreposições, 
contribuíram com as decisões de projeto que resultaram no produto da dissertação de mestra-
do em que se insere essa pesquisa.

Perfil socioeconômico das entrevistadas

A pesquisa buscou entrevistadas dentro da faixa etária definida pelo IPEA como corresponden-
te a população economicamente ativa, doa 16 aos 60 anos. Ao longo das entrevistas viu-se a 
necessidade de expandir essa faixa para mais de 60 anos uma vez que as mulheres às margens 
do trabalho formal, sem os benefícios da CLT- Consolidação das Leis do Trabalho, e do INSS - 
Instituto Nacional de Seguridade Social, seguem trabalhando após atingirem essa idade, seja 
para o sustento próprio seja para complementação de renda familiar. 

perfil socioeconômico das entrevistadas, com dados de idade, renda, profissão, estado civil 
e existência ou não de filhos.
Apresenta-se no proposto artigo, o produto dessa metodologia, uma série de mapas temáticos 
produzidos pela espacialização dos dados obtidos em entrevistas com moradoras da cidade de 
Uberlândia. Essa cartografia produzida expõe a relação que as mulheres estabelecem com o es-
paço público e urbano da cidade, uma narrativa, pouco explorada no âmbito do planejamento e 
do desenho urbano. Criando assim, suporte gráfico que auxilia na leitura e no entendimento dos 
dados coletados, possibilitando inclusive sobreposições de temáticas, ou seja, o cruzamento dos 
dados de forma gráfica, imagética, auxiliando o entendimento. 
Como mencionado anteriormente, os dados e narrativas que estruturam o arcabouço cartográfico 
produzido refletem as várias realidades das mulheres pesquisadas no espaço urbano construído, 
buscando a construção de um sujeito heterogêneo que reconheça a pluralidade e a diversidade. 
Estabelecendo uma narrativa baseada nas experiências, impressões, vivências e relacionamento 
com o espaço urbano, de uma diversidade de mulheres moradoras de Uberlândia. 
Dessa forma, os mapas produzidos e apresentados representam essa diversidade de sujeitos het-
erogêneos, expressando várias vivências e realidades que coexistem no mesmo espaço físico, urba-
no. Registrando as várias histórias espacializadas no contexto da cidade, que, via de regra, não são 
consideradas pelas metodologias de desenho e planejamento urbano mainstream. 

Introdução

O presente trabalho é parte da dissertação de mestrado “Lugar de mulher é na cidade – de-
senho urbano para a inclusão de gênero na cidade de Uberlândia.” Que tem como objetivo o 
desenvolvimento de diretrizes urbanas e propostas de desenho urbano que se disponham a 
discutir e intervir nas relações de gênero refletidas no espaço urbano.

Partindo do reconhecimento da diversidade de sujeitos como peça chave no processo de se pen-
sar planos urbanos que buscam equidade de gênero, a metodologia traçada almeja inserir sujeitos 
heterogêneos nas pesquisas, como forma de entender as várias realidades. Ao tornar o sujeito he-
terogêneo resgata-se o papel do plano como expressão do interesse popular. Assim, escolheu-se 
a aplicação de questionários como estratégia que permitisse levantar um volume de informações, 
sobre experiências, impressões e relacionamento com o espaço urbano, de uma diversidade de 
mulheres moradoras de Uberlândia, de forma a caracterizar sujeitos heterogêneos para a pesquisa.

O questionário aborda a relação e a percepção entre as pesquisadas e o espaço urbano, 
como qualificam-no e como se apropriam dele; o sentimento de segurança e/ou medo e 
como isso afeta sua vivência do espaço da cidade; como se deslocam pela cidade – forma 
e qualidade dos acessos; qual o valor de suas responsabilidades no seu cotidiano e quais 
equipamentos ou serviços públicos e/ou urbanos auxiliariam nessa demanda. Tais dimen-
sões de interesse foram determinadas ao longo da pesquisa teórica, e a inclusão dessas 
temáticas no questionário teve a intenção de subsidiar as propostas de intervenção que 
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Uma vez que o centro principal de Uberlândia ainda é o grande polarizador da cidade, concen-
trando empregos,  comércio, serviços e equipamentos públicos, além do sistema integrado de 
transporte – SIT, que converge grande parte dos trajetos do transporte público na região ob-
serva-se que mesmo a entrevistada que vive nos mais distantes bairros tem a necessidade de 
em algum momento passar pelo Setor Central, seja em função do trajeto do transporte público, 
seja pela concentração de empregos e/ou serviços nesse setor. 

Para além da concentração de oportunidades, serviços e infraestrutura do Setor Central, esse 
mapa indica a falta ou insuficiência desses benefícios e estruturas nos demais bairros e setores 
da cidade, justificando os deslocamentos das mulheres em direção ao Setor Central, conforme 
será reafirmado nos mapas a seguir. 

Relação com o espaço 

Buscando compreender as relações entre as entrevistadas e o espaço urbano que experimen-
tam, perguntou-se quais os motivos por gostarem ou não gostarem de seus bairros de residên-
cia e qual (ou quais) seu espaço público preferido na cidade de Uberlândia.

Espacializando as respostas no mapa de Uberlândia, de acordo com os bairros em que as parti-
cipantes residem (figura 01), percebemos que os bairros que foram qualificados pela sua “ofer-
ta de comércio e serviços” se enquadram em duas categorias, além do centro principal da 
cidade, aqueles com características de  subcentros  ou centralidades setoriais, como os bairros 
Planalto, Presidente Roosevelt, São Jorge e Brasil, bairros de classe média que se desenvolve-
ram concentrando comércio, serviços e equipamentos, tornando-se polarizadores nos setores 
em que estão implantados, gerando oferta e demanda de atividades, comércio e serviços na 
escala dos bairros, atendendo as comunidades circundantes. 

Os demais bairros que registraram a mesma resposta, são aqueles que se localizam próximos 
desses ou de outros subcentros, ou do próprio centro principal da cidade, contidos, dessa for-
ma, em suas zonas de polarização, tendo grande parte de suas demandas atendidas por eles.

As mulheres questionadas que elegeram “tranquilidade” como qualidade maior de seus bairros 
residem em bairros com características diversas, como o Jardim Karaiba de classe média alta e 
exclusivamente residencial no Setor Sul; o Santa Mônica no Setor Leste, bairro que combina o 
perfil de moradores de classe média aos universitários atraídos pelo Campus da Universidade 
Federal de Uberlândia, com consolidado uso misto e oferta variada de comércio e serviços; ou 
ainda o Morada dos Pássaros, o Minas Gerais e o Guarani, bairros populares na periferia dos se-
tores, respectivamente, Leste, Norte e Oeste. 

O termo qualitativo em questão, possibilita diferentes formas de interpretação de acordo com 
o bairro que está qualificando. Podendo assim, tratar de bairros com menor densidade e/ou 
mais áreas livres e verdes, associando a tranquilidade à proximidade com a natureza, ao silêncio 

A faixa de renda demonstra que 75% das mulheres participantes recebem de 1 a 3 salários mí-
nimos, enquanto no extremo oposto 1% recebe 10 salários mínimos (gráfico 01). Com exceção 
das entrevistadas que se declararam estudantes ou aposentadas, todas as ocupações corres-
pondem ao setor de comércio e serviços. 

Como exposto anteriormente, os locais de pesquisa determinados no Setor Central tiveram 
como objetivo entrevistar mulheres residentes nos mais diversos bairros possíveis, cobrindo a 
maior área da cidade.  Dessa maneira, a partir dos locais de moradia – 49 dos 92 bairros cadas-
trados – produziu-se o primeiro mapa, marcando com gradação de cor os bairros com mais 
entrevistadas, marcando também os locais das entrevistas.

Figura 01: Mapa de residência das mulheres participantes

Mapa base: OpenStreetMao OSM 2016. Fonte das informações: Pesquisa direra.

Organização: Barroso, F.B., Merl, G.A.
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te público. Junto ao Parque do Sábia são citadas praças no geral, entendendo que sejam 
praças locais dos próprios bairros, e praças específicas como a já mencionada Tubal Vilela e 
a Clarimundo Carneiro, ambas no bairro Centro e com pontos de várias linhas de ônibus. Os 
demais parques da cidade também aparecem, porém com menor frequência. Tanto os par-
ques quanto as praças são destacados e valorizados como espaços de tranquilidade, mais 
uma vez a repetição desse termo, silenciosos e próximos à natureza, locais em que podem 
estar sozinhas, longe de aglomerações.  

Finalizando essa questão, apareceram entre as respostas shoppings centers, como espaços 
arejados e de qualidade ambiental para o lazer, o terminal central pelo movimento, a Avenida 
Rondon Pacheco e o Campus da Universidade Federal de Uberlândia no bairro Santa Mônica 
pelos espaços livres e verdes. 

Conforme o mapa da figura 03, que relaciona os lugares favoritos de cada mulher questionada 
e o bairro em que residem, é possível enxergar com clareza a influência e o significado que de-
terminados equipamentos e espaços exercem no contexto da cidade, como o já citado Parque 
do Sábia que tem seu raio de influência abrangendo todo o perímetro urbano; a praça Tubal 
Vilela, espaço central que também apareceu nas respostas de mulheres que residem em bair-
ros distantes dela. 

Em oposição, o parque Santa Luzia mostra uma importância local, sendo apontada apenas por 
uma residente do bairro Santa Luzia, onde se encontra o parque. 

Concluindo, parques, praças, clubes e espaços abertos como o Campus Santa Mônica e o Teatro 
Municipal evidenciam a tendência das questionadas a valorizar espaços abertos, ao ar livre e 
em com a presença de vegetação e arborização. 

e ao pouco movimento. Como nos casos dos bairros Jardim Karaíba, Minas Gerais e Morada 
dos Pássaros, que apesar de terem perfis socioeconômicos e espaciais bem diferentes são 
menos densos e apresentam mais áreas livres e verdes. Da mesma maneira, quando qualifi-
ca bairros como o Santa Mônica, Santa Luzia, Tabajaras e Bom Jesus, densos e com intenso 
fluxo de carros, e regular fluxo de pedestres, a tranquilidade pode refletir a segurança que 
esses bairros oferecem. 

Seguindo, outra recorrência na qualificação dos bairros foram os termos “nada”, “não gosto do 
bairro” e “indiferente”, que foram usados com mais intensidade por questionadas que residem 
nos setores Norte e Oeste, predominantemente em bairros mais afastados do centro principal, 
com menor ou nenhum acesso à infraestrutura urbana, equipamentos e serviços públicos. 

Dentre as 96 mulheres participantes, 5 afirmaram gostar de “tudo” em seus bairros, como ex-
presso na figura 02, elas são residentes dos bairros Residencial Pequis no setor Oeste, Shopping 
Park, Granada e São Jorge no setor Sul e Santa Mônica no setor Leste. Desses, os bairros São 
Jorge e Granada, são decorrentes de conjuntos habitacionais construídos nos anos 90 pelo Pla-
no de Ação Imediata para Habitação - PAIH (MOURA, SOARES 2009), e que concentram hoje 
populações de média e baixa renda, com grande parte dos rendimentos familiares na faixa dos 
5 salários mínimos. Já os bairros Shopping Park e Residencial Pequis são empreendimentos do 
Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, sendo respectivamente a primeira (2012) e última 
(2016) edições do programa realizadas em Uberlândia, ambos contemplando famílias da faixa 
01, ou rendimento de 0 a 3 salários mínimos. 

É notável a demonstração de satisfação das questionadas residentes nos últimos bairros 
comentados, Residencial Pequis e Shopping Park, ambos muito afastados da malha urbana 
já consolidada, sendo inclusive proposto pela PMU em 2012 a ampliação do perímetro urbano 
para a implantação do Residencial Pequis, ambos à época destituídos de acesso aos serviços 
e equipamentos, com problemas de deslocamento pela falta de transporte público de quali-
dade, e precariedade de áreas livres institucionais e de lazer. É possível que essas mulheres se 
encontrassem em situações de vulnerabilidade tamanha, sem acesso ao próprio direito à mo-
radia, que quando esse direito lhes foi proporcionado a forma como apreendem e experimen-
tam o seu entorno seja sob um olhar mais otimista. 

A pergunta seguinte questiona sobre o espaço urbano da cidade de Uberlândia que mais 
gostam, é perceptível alguma confusão quanto ao entendimento do que é o espaço público, 
com algumas mulheres participantes enumerando espaços privados, com uso público ou não, 
como bares, clubes e suas próprias residências. Essa dificuldade de entendimento perdura em 
outras questões adiante. 

O espaço mais mencionado como preferido foi o Parque do Sábia, citado 23 vezes por mu-
lheres residentes de todos os setores da cidade, mesmo em bairros distantes do próprio 
parque, revelando a importância e a relevância desse equipamento público, que é o maior 
da cidade, gratuito, oferecendo diversidade de usos e acessível através da rede de transpor-
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Figura 03: Relação espaços públicos favoritos e bairros de residência
Figura 02: Por que gostam do bairro em que residem
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Figura 04: Lugares e situações em que sente medo

Segurança

A segurança é um tema que permeia o entendimento e a percepção de todas as dimensões 
aqui analisadas, marcando fortemente a maneira como as mulheres percebem, se relacionam 
e se apropriam do espaço.

Para abordar o tema da segurança, abrangendo a percepção de segurança e o sentimento de 
medo, foram feitas três perguntas. Na primeira delas quando se questiona quais lugares e si-
tuações mais causam medo e sensação de insegurança, revelou-se a “noite” como inimiga na 
percepção de segurança das mulheres, sinalizando que o sexismo e o patriarcado refletem não 
só na relação “mulher e espaço”, mas também na relação “mulher e tempo”, uma vez que, além 
de não terem pleno acesso dos espaços, existem momentos em que as mulheres não são “bem 
vindas” nos espaços públicos.

Os próprios bairros das questionadas são lugares que despertam medo, por diferentes mo-
tivos, o tráfico de drogas, imóveis desocupados ou a falta de iluminação urbana (figura 04). 
Estar sozinha no espaço público também se revela um fator para o sentimento de insegu-
rança e medo, contribuindo para relações de dependência e vulnerabilidade, destituindo 
essas mulheres de sua autonomia. 

Outra questão identificada, é que a dimensão do lazer é a mais comprometida pelo medo e 
insegurança, em função do período, noite, e dos locais assinalados como inseguros, que são os 
mesmos apontados anteriormente como espaços de lazer, bares, áreas públicas de shows, pra-
ças. Mesmo retratando tais lugares como inseguros ou espaços em que não se sentem bem, 
são neles que as mulheres questionadas buscam momentos de lazer e diversão, retratando, 
por um lado, a falta de opções de espaços de lazer acessíveis e seguras, e, por outro lado, a re-
sistência dessas mulheres em ocupar tais espaços, mesmo que sejam hostis a sua presença.
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Como terceira demanda mais recorrente, as creches comunitárias poderiam ser implantadas 
próximas aos pontos ou terminais de transporte público, de forma articulada, facilitando a roti-
na das mulheres/mães inseridas no mercado de trabalho e abrindo possibilidades de inserção 
para aquelas que não estão trabalhando.

Há ainda as demandas por espaços de lazer, conforme identificado nas perguntas anteriores, 
centros comunitários, indicados por residentes dos bairros Roosevelt e Shopping Park, e espa-
ços de descanso próximos aos locais de trabalho, espaços qualificados para esperarem o início 
de suas jornadas e/ou usufruírem em seus horários de almoço e intervalos. Para esses espaços 
é fundamental retomar aos termos utilizados pelas questionadas para classificar os espaços 
em que se sentem bem e que são seus favoritos, “tranquilidade” e proximidade à natureza.

Com menos recorrência foram listadas as academias populares, espaços de atividades para a 
terceira idade, ambos podendo integrar um programa de centro comunitário ou de vizinhan-
ça, que pudesse também contemplar hortas comunitárias, programas de coleta seletiva e os 
espaços para cursos profissionalizantes também solicitados.

Trabalho reprodutivo

O propósito do último bloco de questões foi abordar a relação das mulheres participantes 
com as tarefas reprodutivas, de cuidado e manutenção do lar e da família, buscando evi-
dências, no contexto da cidade de Uberlândia, da divisão sexual do trabalho discutida ao 
longo dessa dissertação. 

Com a primeira questão, foi possível demonstrar as influências da divisão sexual do trabalho e 
do estabelecimento de papéis de gênero posto que 45% das mulheres questionadas realizam 
todas as tarefas domésticas e de cuidado com a família/filhos sozinha, quando há a menção de 
auxílio de alguém fica claro na resposta que essa terceira pessoa está “apenas ajudando” uma 
vez que a responsabilidade está sobre a questionada.

Cruzando as respostas dessa questão com as questões do perfil socioeconômico das mulheres 
participantes, verificam-se as duplas/triplas jornadas de trabalho, ao passo que um grande nú-
mero de mulheres desempenha tarefas produtivas, em postos de trabalho formais e informais, 
sendo também responsáveis, frequentemente as únicas, pelas tarefas reprodutivas. 

Concluindo, foi perguntado quanto aos serviços e equipamentos públicos que facilitariam as 
rotinas das mulheres questionadas. Mais uma vez houve dificuldade no entendimento do que 
são serviços e equipamentos públicos, com 15% apontando bens de consumo como os itens 
que beneficiariam suas rotinas, como motos, carros e eletrodomésticos.

Como exposto na figura 05, foi relacionado o bairro de residência das questionadas com as de-
mandas levantas pela pergunta final, ilustrando as carências de cada bairro e setor.

A lavanderia popular comunitária foi o equipamento público mais solicitado. Quanto ao serviço 
público, a maior indicação foi para melhoria do transporte público, corroborando com as ques-
tões levantadas anteriormente sobre deslocamentos e acessos. Assim como as mulheres que 
demandam pelas lavanderias públicas, as que questionam a qualidade do transporte público 
residem tanto em bairros periférico como centrais.

Em seguida os equipamentos mais apontados como necessários foram os restaurantes comu-
nitários. Esse equipamento poderia auxiliar as rotinas das mulheres que trabalham fora em 
dois momentos. Quando implantados em regiões/bairros com maior concentração de postos 
de trabalho as atenderia em seus próprios horários de almoço. Se locados nos bairros de resi-
dência, serviriam aos filhos, maridos e parentes que almoçam em casa, liberando-as da respon-
sabilidade de cuidar da alimentação da família. 

O fato desses dois equipamentos figurarem entre os mais solicitados é um indicativo da carga 
que as tarefas reprodutivas representam no cotidiano das mulheres, dos mais diversos perfis 
socioeconômicos, os dois podem possibilitar uma atenuação de suas responsabilidades e jor-
nadas adicionais de trabalho.
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Conclusão

Como exposto na introdução deste artigo, o desenvolvimento dos mapas no processo de siste-
matização, leitura e análise dos dados colhidos contribuíram para a elaboração de diretrizes e 
propostas como produto da dissertação da qual esta pesquisa faz parte, “Lugar de mulher é na 
cidade – desenho urbano para a inclusão de gênero na cidade de Uberlândia.” 

O presente artigo busca destacar a importância da cartografia como recurso gráfico de analise, 
auxiliando no cruzamento de dados e em sua espacialização, contribuindo para o entendimento 
da relação entre os dados obtidos, muitas vezes subjetivos, e o espaço construído em que se insere.

Como anteriormente exposto, a cartografia produzida torna visível o relacionamento das mu-
lheres com espaços públicos e urbanos da cidade de Uberlândia, revelando narrativas mais 
heterogêneas, diversas e plurais que contemplam as realidades que se sobrepõem e coexistem 
no espaço físico urbano.

Figura 05: Equipamentos e serviços públicos que facilitariam as rotinas
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