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Introdução: A partir de estudos teóricos da fenomenologia perceptiva sobre o corpo
sexuado e a compreensão destes dentro do espaço urbano – ao decorrer da história –,
entende-se aqui que o sexo – em suas plurissignificações – seja condicionante da
dialética antro-urbana e das configurações público-privado, consequentemente, das
intervenções antrópicas que edificam o espaço. Advindo da pluralidade do sexo, o
homem se reafirma como sujeito da estrutura sintática do urbano e, então, discute-se o
espaço e o sexo como as regências que direcionam os debates empíricos das
desigualdades e estereótipos conferidos pela catarse do espaço. Objetivo: Discutir as
desigualdades e estereótipos urbanos por meio da análise empírica da relação entre
corpo-espaço. De forma especifica, identificar a relação fenomenológica do corpo e
espaço urbano e verificar como a diversidade configuram territórios. Metodologia: A
metodologia deste estudo parte da revisão bibliográfica de artigos e livros para
identificação dos princípios fenomenológicos e empíricos, levando em consideração os
movimentos sociais expressos a partir da experiência sensível; a partir das análises
teóricas sobre as políticas do espaço, a fenomenologia da percepção e o processo
histórico do habitar humano. Resultados: As articulações de gênero historicamente
deixaram marcas e ainda são refletidas no espaço. A celebre pintura “La liberte guidant
le peuple” de Eugène Delacroix, ilustra esta interferência histórica e espacial, ao
discutir os corpos que exalavam a liberdade, focado nos seios de Marianne - que se
portava no centro da obra e, com os seios à fora, erguia a bandeira da França e lutava
com os homens. A revolução francesa morreu quando quatro homens se uniram para
conter os movimentos populares que almejavam a igualdade social que,
contextualizando, ainda acontece. Atualmente a exclusão urbana do movimento
LGBTQ+ é um exemplo claro, quando a inserção urbana dos grupos trans ainda se
limitam à marginalização das longas avenidas escuras; ou quando os bairros se
dividiam (e ainda se dividem) por orientação sexual e identidade de gênero. Os corpos
são restritos no padrão heteronormativo, regendo a moralização dos costumes e da
apropriação espacial – que emolduram a vida quotidiana na perspectiva machista que
domina violentamente o discurso litúrgico da liberdade individual. Conclusão: A
marginalização dos corpos definidos pelas identidades de gênero conclui na
territorialização do espaço urbano, que marginaliza os inconformados com a estrutura
dominante; oriundos do moralismo que limita a experiência corporal e mantém a
tradição, condenando o sexo e seus fenômenos sinestésicos e sociais.
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