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PROPOSTA MESOESCALA

!
ESTRATÉGIAS DE
  URBANISMO NA 
 PERSPECTIVA
      DE GÊNERO

Obstáculos em 
percursos são problemáticas 

para todos os públicos. Entretanto, 
para alguns públicos pode ser fator 

determinante para mudar de rota, como no 
caso de pessoas com deficiência ou mães 
com carrinhos de bebê. Embora não seja 
um fator de periculosidade, modifica e 

atrapalha as dinâmicas urbanas, 
tornando o espaço 
antidemocrático.

OB
STÁ

CULO
S EM PERCURSOS Qualquer elemento que 

forneça um “abrigo” para alguém 
se esconder oferece perigo às 

mulheres, principalemente por essas 
serem, normalmente, alvos mais fáceis. 

Quando for necessário um mobiliário ou haja 
um edifício que propicia essa situação, 

uma alternativa é a instalação de 
iluminação com sensor de presença, 

pois além de alertar, ilumina a 
passagem.

OB
STR

UÇÃ
O DA VISÃO

Áreas 
com diversidade de 

usos do solo e de horários 
de funcionamento tendem a ser 

mais seguros por atraírem diferentes 
públicos em diferentes turnos. Com 

isso, a movimentação urbana 
aumenta e torna mais improvável 
que a mulher seja colocada à 

uma situação de 
perigo.

DIV
ERS

IDAD
E DE USOS E HORÁRIOS

O 
espaço urbano, além 

de permitir que as mulheres o 
frequentem, deve oportunizar o seu 
protagonismo. Feiras e eventos com 
“cotas” para colocar a mulher na 
posição de poder empoderam não 
somente as beneficiadas, mas 

também a sociedade que caminha 
para uma igualdade de 

gênero efetiva.

OP
OR

TU
NIZ

AR 
O PRO

TAGONISMO FEMININO

As 
mulheres negras são as 
últimas no gráfico de 

oportunidades, o que demonstra o 
abismo não somente no gênero, mas 
também na raça. Isso posto, deve-se 

pensar em políticas públicas em que as 
mulheres negras sejam protagonistas. 

Isso pode ser aplicável com, por 
exemplo, vagas sociais e raciais 

em cursos 
profissionalizantes.

A 
MU

LHE
R N

EGRA
 NA CIDADE

A 
iluminação adequada é 
um dos elementos mais 

importantes à noite. Uma rua ou 
espaço mal iluminado provavelmente vai 
ser ignorado, tornando-o mais perigoso 

ainda uma vez que não atrai a 
movimentação de pessoas. É importante 
também evitar iluminação que ofusque a 

visão da observadora, de forma a 
não perceber algum elemento 

ou pessoa.

ILU
MIN

AÇÃ
O ADEQUADA

Espaços gradeados, 
principalmente espaços públicos, 

geram a sensação de obstrução da 
passagem, e consequentemente, são 

obstáculos em possíveis rotas de fuga. 
Desse modo, obriga a mulher a mudar de 
trajeto ou fazer um percurso mais longo, 

o que, dependendo da situação da 
qual está querendo escapar, pode 

ser um fator determinante.

SEG
REG

AÇÃO
 COM GRADES

Segundo Jacobs (1961), 
os “olhos da rua” são o que a 

tornam mais segura, para todas as 
usuárias. Assim, fachadas ativas, 

além de proporcionar a sensação de 
que estamos sendo observadas, 

trazem maior movimentação para o 
espaço. Muros não atraem a 
atenção de pessoas, janelas 

e vitrines, sim.
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Definição da mesoescala
A ampliação da mesoescala engloba as vias: Rua Osvaldo Aranha, 
Rua Silva Jardim, Rua João Abott, Rua São Sebastião e Rua 
Doutor Parobé. Essa área foi definida a partir dos seguintes 
critérios:
- É composta por 2 rotas: cultural e gastronômica;
- Possui um cruzamento que coloca em risco a população e que 
necessita de reformulação;
- Possui espaço aberto com potencial para requalificação;
- Possui equipamentos em potencial para intervenção, alguns 
são Patrimônio Edificado;
- Proximidade com a Orla;
- Caráter histórico da Rua Silva Jardim.

Demolir  
Requalificar
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Demolir
Requalificar
Implementar

Para melhor distribuição dos equipamentos na área, considerando a localização em relação às pré-existências e em conjunto 
com as rotas Cultural e Gastronômica, optou-se pela demolição de 03 residências precárias na Rua Barão de Santo Ângelo, 
além do pavilhão aos fundos da Casa Born, atualmente utilizado como uma igreja. Para requalificação, selecionou-se 07 
edificações/lotes existentes, sendo que entre essas, 04 receberão uma edificação ou espaço aberto para complementar o 
programa. Os lotes demarcados para implementação de equipamentos são, atualmente, utilizados como bolsões de 
estacionamento. Somente um dos equipamentos será proposto em um terreno completamente livre.

Equipamentos
públicos X privados

Privado

Público

Dentre os 10 equipamentos propostos, 4 são 
essencialmente de uso privado. O edifício de Coworking é de 
uso privado, entretanto, por meio de parceria público-privada, o pavimento 
térreo será destinado para a biblioteca comunitária. O Centro Artístico Educacional Público é 
de uso público, ainda que possua salas comerciais de uso privado para auxiliar na manutenção do equipamento. Os 4 
equipamentos restantes são de uso público.

Espaços Abertos e Fluxos
Praça da Democracia
Belvedere A.Woman
Escadaria+deck
Praça das Artes

Explanada CineRua
Passarela Origens

Propõem-se a requalificação da Praça Moreira César, denominada Praça da Democracia, tornando-a acessível e repaginando 
a distribuição dos caminhos no belvedere, denominado nesta proposta Belvedere A.Woman. Além desses, propõe-se a 
reativação da escadaria da Orla com a instalação de um deck. Como outra forma de proporcionar o contato com o Rio Taquari, 
projetou-se uma passarela que leva as pessoas em um percurso pelas árvores da orla, a qual conta com patamares em 
diferentes níveis que possibilita sua utilização mesmo com as alterações de níveis do rio. Ademais, a implementação de uma 
área pública ao lado da ExpoArt e ExpoFeira, destinado a exposições e eventos; a Praça das Artes, em frente ao Centro 
Educacional Artístico Público; e o Mirante na Orla, no eixo da Rua João Abott.
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O urbanismo que não leva em conta a 
diversidade de gênero, raça, classe e a 
identidade do seu povo, priva o direito de 
pertencimento não somente aos espaços 
públicos, mas à sociedade. Nesse sentido, a 
SESMart aborda a perspectiva de gênero na 
requalificação do Centro Histórico e da Orla 
do Rio Taquari, transformando essa área de 
grande diversidade inclusiva para todas e 
todos. Para isso, optou-se por seguir 

algumas estratégias, principalmente ao que tange a movimentação de pessoas, posicionando 
equipamentos e diversificando os usos do solo. Além disso, atentar aos mobiliários e iluminação, 
com o objetivo de evitar pontos perigosos que possam trazer desconfoto às caminhantes.
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Na mesoescala as Rota Cultural e Rota Gastronômica são protagonistas, sendo 
as vias por quais essas passam, Rua Silva Jardim e Rua Osvaldo Aranha, foco 
na instalação dos novos equipamentos. Propõem-se 10 novos equipamentos, 
públicos e privados, na área do Centro Histórico. O ajuste dos perfis viários foi 
realizado partindo do seu ponto crítico e mantendo um dos passeios, a fim 
de preservar a infraestrutura existente. Como extensão do eixo da via 
peatonal, ao lado da Praça da Democracia, propõem-se uma passarela que 
adentra o Rio Taquari, passando entre a vegetação da Orla, e propondo 
diversos patamares em níveis distintos. 

O Belvedere Aldino Aloísio Gallas, nomeado Belvedere A.Woman, foi palco do 
primeiro A.Woman Ocupa, em 2020, evento idealizado pelo Coletivo Juntas. 
Esse visou a promoção das artesãs locais, fortalecendo o comércio local e 
trazendo a população feminina para a Orla, atualmente malvista pelas 
mulheres por ser um ambiente perigoso.

A antiga escadaria da Orla é requalificada e instala-se um deck para aproximação da população com 
o Rio Taquari, além de ser local para embarque em veículos aquáticos. O eixo da Rua João Abott 
encaminha a pedestre para o Mirante instalado na Orla. Devido à presença de vegetação densa nas 
margens do Rio que obstruem a visual, o Mirante eleva o campo de visão da observadora, levando-a 
0,70m acima do nível da via. A visual para o Rio Taquari e para o Porto de Estrela formam o cenário.

Todas a ruas foram pensadas a partir da perspectiva da pedestre, além da questão de 
gênero, promovendo espaços públicos mais seguros para as mulheres e, 
consequentemente, mais seguros para todos. Na Rua Osvaldo Aranha, aumenou-se o 
passeio ao retirar o estacionamento e manteve-se algumas vagas de embarque e 
desembarque.
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Cheias
As cheias do Rio Taquari são 
ocorrências anuais na cidade 
de Lajeado. De acordo com o 
Moraes et al (2018), no 
intervalo de 1,5 anos, o rio 
atinge a cota 20, e a cada 4 
anos, a cota 24. No nível 20m, 
dois patamares da Passarela 
Origens se tornam inacessíveis, 
e quando chega ao nível 26, 
somente o primeiro patamar 
pode ser acessado, com uma 
diferente de 15cm para o nível 
da água. Para a utilização de 
forma segura da passarela, o 
monitoramento do nível deve 
ser mantido a cada hora e 
interditar os patamares mais 
baixos.
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