
 

CARTA PÚBLICA DO GRUPO DE TRABALHO REPRESENTATIVIDADE DA MULHER 

ARQUITETA NO CEARÁ. 

 

O Grupo de Trabalho Representatividade da Mulher Arquiteta no Ceará, constituído há 

um ano, encerra suas atividades junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo, com a 

sensação de um trabalho apenas iniciado. 

De acordo com o último censo realizado pelo CAU, 

a população de arquitetos e urbanistas é formada principalmente por 
pessoas do sexo feminino e com menos de 40 anos. Há uma 
prevalência de arquitetas e urbanistas mulheres no Brasil. Elas 
representam 61% do total de profissionais em atividade no país, 
contra 39% de homens. Essa é uma tendência que vem crescendo ao 
longo das últimas décadas. Observando-se a faixa etária dos 
profissionais, percebe-se que a predominância feminina é maior entre 
arquitetos mais jovens. Se entre os profissionais com idades entre 41 
e 50 anos as mulheres são pouco mais que a metade (57,4%), entre os 
20 e 25 anos essa taxa é de 78,3%. Os homens são maioria apenas na 
faixa acima de 61 anos, na qual eles são 71% do total. 

Essa diferença de representatividade nos fornece indícios do quão diminuta era a 

participação feminina nos quadros profissionais quando foram formados os primeiros 

arquitetos e urbanistas no país, apontando ainda, o porquê da construção de apenas 

referenciais arquitetônicos masculinos quando ainda estamos nos bancos das 

faculdades. Tal fato veio ao encontro de um dos nossos questionamentos mais 

frequentes: onde estavam as mulheres naquele momento? 

Daí partem outras indagações que todas já tivemos: porque nossas obras e trajetórias 

não recebem o mesmo destaque e valorização que a masculina? Onde estão as mulheres 

na arquitetura atualmente? Como seria uma cidade planejada por e para mulheres? 

Como está a nossa relação com a profissão e com a cidade em que vivemos? 



 

Questões difíceis e desafiadoras que se contrapõem a alguma esperança que estes 

mesmos números nos dão: atualmente somos maioria – 63% dos arquitetos e urbanistas 

atuantes no Brasil e 61% no Ceará – o que nos permite vislumbrar um futuro no qual 

haja tantas referências femininas quanto masculinas para profissionais e estudantes, e 

uma participação paritária nas instâncias de tomada de decisão. 

A construção desse novo panorama nos moveu a tomar essa iniciativa, cientes de que 

muitos desafios ainda virão na busca por dar maior visibilidade e participação em 

decisões no âmbito profissional para nós mulheres e na luta por uma cidade mais justa 

e inclusiva para todos.  

As inquietações ainda estão presentes, entre muitas outras que se colocam todos os 

dias no exercício profissional e na realização de nossas atividades diárias. 

Encontrar respostas não é uma tarefa fácil, e nem temos a pretensão de consegui-las 

agora. Porém acreditamos que iniciar essa busca já seja um primeiro passo. 

Por isso, encerramos essa etapa sabendo que muito está por ser feito, e deixando como 

legado algumas recomendações para que esse trabalho seja continuado: 

- Instituir um Grupo de Trabalho da Representatividade Feminina na Arquitetura de 

forma permanente junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo, com renovação de 

seu quadro anualmente, ou a cada renovação do quadro de conselheiros; 

- Realizar o Censo das Arquitetas e Urbanistas a cada dois anos, para o conhecimento 

permanente das condições de exercício profissional das mulheres no Estado; 

- Realizar publicações que ampliem a visibilidade do trabalho de arquitetas e urbanistas; 

- Promover a paridade de gênero em todos os ambientes de discussão e decisão dentro 

das instituições de ensino e instituições vinculadas ao nosso exercício profissional; 



 

- Fomentar e incentivar a maior participação de mulheres nas tomadas de decisão sobre 

a construção do espaço urbano; 

- Incentivar instituições de ensino a estudar e pesquisar obras de arquitetas e urbanistas. 

Assim, esperamos que o nosso trabalho tenha contribuído para ampliar a discussão em 

torno da equidade de gênero que vem ocorrendo no país e que possibilite o resgate da 

produção das mulheres arquitetas e a construção de um novo olhar sobre o fazer 

arquitetônico, imbuído de diferentes valores na constituição de cidades mais 

democráticas e inclusivas. 

Encerramos com o nosso sincero agradecimento a todas que participaram e 

contribuíram com a realização desse trabalho e o profundo desejo de que esse 

movimento  continue e se expanda para outros estados e até mesmo para outras áreas  

de atuação profissional.  
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