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 A análise dos dados referente alfabetização nos 
mostram que 45% da população feminina moradora das 
regiões afastadas do centro não é alfabetizada enquanto 
que a população masculina no mínimo 45% sabe ler e 
escrever.
 Em relação aos dados de responsabilidade domiciliar, 
que leva em consideração a provisão do sustento da 
unidade familiar, nota-se o domínio masculino na maior 
parte das áreas.  Porém cabe destacar algumas regiões 
onde a presença feminina no comando das atividades se 
sobressai, são elas: a região das Três Vendas, Navegantes 
e no Centro em direção ao porto.
 Correlacionando esses dois dados
é possível ver que em algumas areas onde as mulheres 
detêm a responsabilidade domiciliar on indíces de  
desalfabetizadas, são superiores a  20%. . 

MULHERES sem ALFABETIZAção - resp. domiciliar

area de estudo
 Localizada no extremo sul 
do Brasil, Pelotas é uma das 497 
cidades que formam o estado do 
Rio Grande do Sul, instalada a 
259km da capital Porto Alegre 
compondo a região sul do estado. A 
costa leste da cidade é banhada 
por uma das maiores lagoas do 
américa do sul, a Laguna dos 
Patos. 
 O município tem uma área 
territorial de 1.610km² e conta 
com 343.651 mil habitantes 
conforme dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE, 2010), sendo a população 
majoritariamente feminina. 
Grande parte desta população, 
cerca de 92%, vivem na zona 

urbana.
 De acordo com a Prefeitura 
Municipal de Pelotas (2015) a zona 
urbana possui 203,97 Km² de 
área e 93,79 km de perímetro, e 
a mancha urbana neste mesmo 
período ocupava 30,65% da área 
urbana, sendo esta zona o 
recorte de estudo. 
 Desse jeito reestudando a 
história da cidade de Pelotas, 
sobretudo a história urbana, 
nota-se que a configuração 
e distribuição espacial que 
conhecemos atualmente é reflexo 
de um processo e reprodução 
desigual das relações sociais.
 Constata-se que o 
investimento em intervenções 

urbanas    atuais  voltadas  as  
classes dominantes, fazem  com  
que a cidade seja vista como 
um espaço de lucro enquanto 
outras áreas  carecem de 
infraestrutura.
 Com esse entendimento, 
o público-alvo do projeto são 
os moradores urbanos, mais 
especificamente os que moram 
as margens e nos bairros 
periféricos da cidade acreditando 
que esses cidadãos vivenciam os 
diversos espaços públicos sob 
perspectiva de resistência e 
luta, importantes vertentes para 
criar alternativas que vão além das 
soluções hegemônicas. 

invisíveis PERSPECTIVAs SOBRE apropriação, democratização e desigualdades de 
gênero no espaço público da periferia de pelotas/rs

 Conforme nota-se nos últimos 
anos o ataque aos direitos 
básicos e aos direitos urbanos 
tem se intensificado, principalmente 
no atual cenário político que estamos 
vivendo no Brasil. 
 As populações mais 
vulneráveis têm buscado um 
lugar de visibilidade durante 
todo esse tempo em suas lutas 
cotidianas, desta maneira ampliar 
a qualidade e democratização 
no que diz respeito ao espaço 
urbano, em especial o espaço 
público é extremamente 
importante pois é nele que os 
diferentes se relacionam. 
 Percebe-se também, que ao 
longo do tempo foram criadas 
ações padronizadas atreladas 
as legislações e políticas públicas, 
que resultaram na ausência de 
atenção aos espaços periféricos 
e precários, mantido até hoje.  

 Desse modo quando há uma 
ação a mesma não corresponde 
a uma alternativa as realidades 
locais e sociais da vida cotidiana 
das populações. 

 Como reforça MARICATO 2013 
  “A legislação é ineficaz quando 
contraria interesses de proprietários 
imobiliários ou quando o assunto 
são os direitos sociais. “
 ( Pag. 150. A cidade do pensamento 
único) 

 A partir dessas narrativas de 
resistência no espaço público, 
inseridas dentro da lógica 
capitalista e patriarcal no qual 
se desenvolve nossa sociedade, e 
buscando analisar como se dá a 
inserção destes espaços nas 
dinâmicas das relações sociais 
surgem alguns questionamentos:

“A produção do espaço público é imparcial?”, 
“Para quem a cidade está sendo produzida?”, 

“Quem domina o espaço público?” 
“É possível construir uma nova alternativa?”

 O trabalho tem como foco o planejamento urbano. Ele consiste no desenvolvimento de uma 
proposta de diretrizes gerais para o planejamento dos espaços públicos localizados 
em áreas periféricas de baixa renda em Pelotas. 
 As diretrizes são construídas a partir da observação local das relações socioculturais da população com 
o seu território. São levados em consideração os padrões morfológicos existentes nos locais estudados e as 
dinâmicas de utilização dos espaços pela população levando em conta sua faixa etária e gênero.
 A escala do projeto  será apresentada partindo da  escala municipal, mais global e abrangente, 
delimitada assim pelo perímetro urbano, até uma escala mais local através de zonas   dentro deste perímetro 
(re)pensando   as   dinâmicas que ocorrem em um cidade de médio porte  como é o município de estudo, 
trazendo assim um olhar crítico sobre o papel do arquiteto e urbanismo como planejador 
dos espaços.

problemática

tema/objetivo colagens 

Fonte: Colagens elaboradas pelo autor (2019-1)

identidade racial 
 O  processo  de  colonização 
brasileira foi marcado pela 
exploração e domínio de  força 
de trabalho dos povos que aqui 
habitavam e da população negra 
imigrada a força. 
 Assim analisou-se os dados 
referen-
tes a cor e raça, pra entender 
os impactos desse processo no 
ambiente urbano, principalmente 
na cidade de Pelotas, onde a 
escravidão foi intensa por causa das 
industrias charqueadoras. 
 Nas análises é possível observar 
a predominância da população 
branca, principalmente na região 
central da cidade e em direção ao 
Laranjal e  em contraponto está a 
população negra, que se apresenta 
em áreas mais dispersas e afastadas 
do centro.
 Quando se une as questões 
de gênero nessa análise nota-se 
que a presença  das  mulheres, 
principalmente das mulheres negras  
é expressiva nos limites da cidade. 

renda per capita
 Por meio da análise dos dados de 
renda, pode-se observar que há uma 
concentração radial de renda do centro 
para a periferia da cidade. 
 As áreas centrais e em direção a praia 
do Laranjal tem uma população que detém 
o poder econômico, e recebe a partir de 
5 salários mínimos, já a população que 
reside fora dessa zonas e principalmente 
nas periferias recebe entre 1/4 e 2 salários 
mínimos. Concluindo desse modo que 
há uma disparidade social e geográfica 
significativa dentro da cidade. 

ATÉ 1 SALÁRIO MINÍMO  

análises 

responsabilidade domiciliar e alfabetização 

DE 1 A 3 SALÁRIOS MINÍMOS  


