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Essencialmente, as intervenções urbanas são realizadas para a comuidade do 
local que receberá essa intervenção. Entretanto, além de atender à comunidade 
diversa e plural da área, busca-se com esse trabalho, a garantia do direito à 
cidade para todas e todos, levando em conta as diversas esferas de desigualdade 
que enfrentamos. Considerando o contexto da sociedade brasileira e do Vale do 
Taquari, seria adequado definir que a requalificação do Centro Histórico deve 
atender e almejar combater as desigualdes sociais, essencialmente no que tange 
o gênero. Ainda que tenhamos avançado em diversos temas, a cidade ainda é um 
ambiente hostil para as mulheres, principalmente as mulheres negras, LGBTQIA+ e 
pobres. 
Tendo em vista que esse é um problema estrutural da sociedade, espera-se 
requalificar a área do Centro Histórico e da Orla atentando às ameaças para esse 
público, sejam essas ameaças à segurança ou crescimento pessoal e profissional. 
Um projeto urbano atende à cidade, e a cidade deve atender e atentar para 
aqueles que mais necessitam de forma a garantir que todos e todas tenham o 
seu espaço no meio urbano.

A SESMart é um projeto de intervenção de requalificação urbana, que tem por 
objetivo preservar a história, a cultura e a identidade local. Os projetos de 
requalificação urbana tem por obejtivo também retomar e qualificar a vitalidade da 
área de estudo, buscando melhorar a qualidade de vida da comunidade.

cicloviário e coletivo, conexão e requalificação dos espaços abertos a fim de 
configurar um sistema integrado, bem como a implementação de três rotas de 
forma a trazer mais vitalidade para a área e reforçar a sua identidade.
Na mesoescala, busca-se promover a educação social do público ao abordar 
temas referentes à igualdade de gênero, intervindo em equipamentos, vias, e 
infraestrutura, além de atentar às práticas sociais e à identidade da comunidade 
local. Ainda, traçar estratégias de forma a pensar uma cidade segura e inclusiva, 
tornando o espaço mais democrático ao requalificar espaços abertos e 
oportunizar o crescimento pessoal e profissional das populações que sofrem com 
processos de desigualdade social. 
A microescala é composta por 2 ampliações, uma no cruzamento crítico da Rua 
Silva Jardim/Dr. Parobé com a Rua São Sebastião, e outra na passarela que 
adentra o Rio Taquari, fazendo um percurso entre a vegetação da Orla. Nessas 
ampliações pode-se observar as definições de pavimentação, iluminação, mobiliário 
urbano e vegetação. Na segunda microescala pode-se observar também a 
estrutura utilizada na Passarela Origens.

O projeto de requalificação do Centro Histórico e da Orla está dividido em três 
escalas, sendo essas a Macro, Meso e Microescala. Em um primeiro momento, 
realiza-se o estudo da área de forma a reconher as potencialidades, fraquezas e 
diretrizes determinantes. Com a análise, é possível definir a Matriz FOFA e, a partir 
disso, elencar as estratégias para a intervenção. 
Na macroescala inicia-se com a proposta de novas zonas e mudança de alguns 
índices do plano diretor, reestruturação do sistema viário, incluindo os transportes 

A área de estudo definida para a intervenção urbana foi o Centro Histórico de 
Lajeado e a Orla do Rio Taquari. Lajeado é uma cidade do interior do Rio Grande 
do Sul, no Vale do Taquari, e é a cidade polo de comércio e serviços do vale. Está 
localizada na porção centro-oeste do estado, à 117km de Porto Alegre, capital 
gaúcha. O centro histórico da cidade está às margens do Rio Taquari, grande 
curso natural pelo qual, no surgimento da cidade, chegavam embarcações de 
pessoas e mercadorias. O Rio tem grande conexão histórica com o Centro, mas 
com o desenvolvimento e avanço da cidade para além das margens, a população 
e o setor público foram, sutilmente, dando às costas para o rio e para a região 
histórica do bairro.
Para analisar o contexto não somente do centro histórico, definiu-se como 
macroescala o bairro Centro, estudando as dinâmicas sociais e condicionantes 
legais em sua totalidade. As meso e microescala são definidas da área do Centro 
Histórico e Orla do Rio Taquari.
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Com o Mapa de Violência 2015: Homicídio em Mulheres no Brasil (2015) foi possível observar a dimensão dentro do gênero, que evidencia a 
maior vulnerabilidade da mulher negra no país. No período entre 2003 e 2013, o feminicídio de mulheres brancas caiu de 3,6 para 3,2 a cada 
100 mil, o que equivale a 11,9%. O cenário das mulheres negras, entretanto, agravou, passando de 4,5 em 2003 para 5,4 em 2013. Esse 
aumento de 19,5% no período de 10 anos pode estar relacionado ao acesso às oportunidades de emprego e renda, no qual a mulher negra 
está na posição mais vulnerável. 
Além disso, a segurança nos espaços públicos reflete o comportamento de desigualdade de gênero institucionalizada na sociedade. Segundo 
a pesquisa do ITDP Brasil (2018) na região metropolitana de Recife, cerca de 86% das mulheres foram assediadas no espaço público, 44% 
no transporte público e 80% por algum agente de segurança pública. Pode-se destacar também os comportamentos adotados pela população 
feminina para se proteger de situações de constrangimento ou perigo, que incluem desde evitar locais com iluminação inadequada, mudar as 
rotas, até evitar espaços abertos, principalmente à noite.
Identificando essas desigualdades, é possível planejar as cidades para que políticas públicas atendam às necessidades de gênero e raça, 
tornando os espaços públicos mais seguros e democráticos. Essa perspectiva vai de encontro com a Agenda 2030 da ONU, atendendo o 
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5: Igualdade de Gênero.
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RETRATO DAS DESIGUALDADES 
DE GÊNERO E RAÇA

Elaborado pelo ITDP Brasil com dados do Retrato das 
desigualdades de gênero e raça – 1995 a 2015.

FONTE: ITDP Brasil (2018, p. 13), adaptado pela autora (2020).

FONTE: ITDP Brasil (2018, p. 87), adaptado pela autora (2020).

FONTE: Mapa de Violência 2015: homicídio de mulheres no Brasil (2015, p. 31), adaptado pela autora (2020).
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Os indicadores de violência contra as mulheres no Rio Grande do Sul apresentados são referentes às denúncias registradas, sem considerar a subnotificação dos casos, muito recorrente em 
situações de violência e abuso domésticos.
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A suposição de que o gênero é simplesmente outro componente 

neutro que pode ser integrado nas tradições de planejamento 

existentes é altamente problemática”

Carolin Moser

“ “

Espaço que dê vontade para o publico 
utilizar - "ruas vivas" - para atrair mais 
pessoas. Lojas ou bares abertos para sentir 
que tem alguém "nos observando" e não 
estamos ali sozinhos. Espaços 
comunitários, hortas, restaurantes, lojas.

ANÔNIMA   |   mulher

Questionário: Segurança no Centro Histórico de 
Lajeado/RS: enfoque nos espaços abertos e na 
Orla do Rio Taquari, realizado na etapa I do 
TCC (101 respostas de mulheres, 26 respostas 
de homens)

“ “

Iluminação de qualidade durante a noite, estabelecimentos 
abertos em diversos horários poderia levar o publico da 
cidade até este, gerando assim, movimento oportuno para 
o espaço publico permanecer.

ANÔNIMA   |   mulher

“ “

?
!

O que falta nos espaços públicos 
do Centro para você se sentir 
segura e frequentá-los os pontos mais 

assinalados pelas 
mulheres foram a 
iluminação dos 

espaços, 
movimentação de 

pessoas e diversidade 
de usos

Acredito que sejam 
relativamente seguros pois 
Lajeado é uma cidade com baixo 
índice de violência, porém é 
importante observar o risco 
agregado que a cultura machista 
impõe às mulheres em qualquer 
local.

ANÔNIMO   |   homem

“ “

Não. Na verdade 

não são seguros 

para ninguém.

ANÔNIMO   |   homem

“ “

Depende do horário, 

da mesma forma que 

para os homens.

ANÔNIMO   |   homem

“ “?

!

Você acredita que esses espaços são  
       seguros para as mulheres frequentarem

a maioria dos participantes não acreditam que os espaços 
são seguros, mas alguns homens ainda não compreendem 
que os perigos para as mulheres vão além de assaltos, 

estando expostas também a perigos relacionados ao gênero, 
como o assédio e estupro 

A desigualdade no acesso às oportunidades de emprego e renda de 
acordo com o gênero e a raça influencia diretamente as dinâmicas 
sociais nos espaços públicos, além de intervir no modo como 
enxergamos a sociedade. De acordo com a pesquisa elaborada pelo 
ITDP Brasil, no período de 1995 a 2015, o homem branco está na 
hierarquia mais alta de acesso às oportunidades de emprego e renda, 
seguido das mulheres brancas, então por homens negros, e por fim 
pelas mulheres negras. Essa desigualdade coloca a mulher negra em 
uma situação mais vulnerável, tanto no âmbito familiar, quanto no 
social, tendo menos acesso a diversas atividades. Constituindo 
principalmante vagas na área de serviços, as mulheres negras possuem 
uma renda mais reduzida, além de possuir dupla jornada na maioria dos 
casos. No ano de 2015 a renda da trabalhadora doméstica negra, de 
acordo com ITDP Brasil (2018, p. 15), “correspondia a 88% do valor do 
salário mínimo, e 84% da renda média das trabalhadoras 
domésticas brancas”.


