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1. INTRODUÇÃO 

O relatório “The Global Gender Gap Report 2016”2, produzido pelo Fórum Econômico 

Mundial, coloca o Brasil na 79ª posição, de um total de 144 países, no que diz respeito à 

existência de condições de igualdade entre homens e mulheres. Para as mulheres que 

vivem na cidade, o medo decorrente das incertezas inerentes ao espaço urbano é 

amplificado pelo temor de se sofrer assédios e agressões sexuais. É neste contexto que 

surge a demanda por ações afirmativas de gênero. As ações afirmativas podem ser 

entendidas como uma forma de “discriminação positiva”, que visam promover condições 

institucionais e materiais para evitar que a desigualdade, a discriminação e a violêncoa se 

manifestem nas formas usualmente conhecidas.   

 

1.1 Objeto e objetivo geral da pesquisa 

O objeto do presente trabalho são as políticas afirmativas de gêneros adotadas nos 

transportes públicos de massa, com a destinação de espaços de uso exclusivo para 

mulheres.  Polêmicas desde a sua proposição, essas políticas são controversas no campo 

dos movimentos de mulheres, assim como entre movimentos políticos das mais diversas 

correntes ideológicas. Da mesma forma, os entendimentos no âmbito do poder estatal não 

são unânimes, contribuindo para isso as diferentes perspectivas e prioridades de cada uma 

das instituições envolvidas na formulação e implementação da política.  
                                                
1Mestranda em Serviço Social pela Escola de Serviço Social/Universidade Federal do Rio de Janeiro. Email: 
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2 Disponível em: http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/. Último acesso em: 22/04/2017. 
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 Desde 2006, o Estado do Rio de Janeiro possui uma lei que obriga as 

concessionárias dos serviços de trem e metrô a destinarem um carro exclusivo para 

mulheres nos horários de pico matutinos e vespertinos. O estado foi pioneiro na adoção, no 

âmbito brasileiro, de uma legislação desta natureza, que já existe em países como Japão, 

México e Rússia. Posteriormente, foram promulgadas leis semelhantes em Brasília e nas 

cidades de Recife e Belo Horizonte. No Estado de São Paulo, a reserva de um carro 

exclusivo para mulheres foi aprovada pelo Poder Legislativo, tendo sido, entretanto, vetada 

posteriormente pelo Poder Executivo. 

 O objetivo geral da pesquisa aqui apresentada é analisar como a perspectiva de 

gênero foi absorvida na formação da agenda nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, 

e como essa perspectiva foi mobilizada para a implementação ou não da política do “vagão 

rosa”. Alguns dos principais questionamentos que norteiam a análise realizada: Quais foram 

os atores políticos e as condições sócio-culturais e institucionais que determinaram que tais 

políticas tivessem destinos tão opostos nos dois estados citados? Como o conceito de 

gênero foi mobilizado por cada um dos atores em disputa? Como as diversas instituições 

envolvidas na discussão da política pública (Assembleia Legislativa, Secretaria Estadual de 

Transportes e Conselhos estaduais de Direitos das Mulheres) incorporaram a perspectiva de 

gênero? Como essa incorporação se deu pelos atores da sociedade civil? Quais coalizões 

foram formadas para defesa ou recusa à política?   

 

2. METODOLOGIA E RESULTADOS PRELIMINARES  

Para analisar como a categoria de gênero foi mobilizada tanto pelos que se opõem à 

política quanto pelos seus idealizadores e defensores, foram analisados materiais 

produzidos e publicado ao longo do processo de discussão da política nos estados do Rio 

de Janeiro e de São Paulo (desde a apresentação do projeto de lei pelo Poder Legislativo 

até a sanção ou veto pelo Poder Executivo). O material analisado envolve propostas de 

legislação, estudos técnicos, discursos públicos e repercussão na mídia. 

No Rio de Janeiro, o projeto que originou a lei foi de iniciativa do deputado estadual 

Jorge Picciani, que justificou a política pelo fato de que “muitos homens se aproveitam da 

lotação do transporte coletivo para assediar sexualmente as mulheres que ali se 

encontram”. Diante deste fato, o vagão exclusivo constituiria um “espaço específico para as 

mulheres façam suas viagens sem que possam se tornar alvo destes aproveitadores”.3  No 

projeto de lei do deputado estadual de São Paulo, Jorge Caruso, o assédio sofrido por 

muitas mulheres também é apresentado como uma conseqüência direta da superlotação 
                                                
3 Fonte: PROJETO DE LEI Nº 3168/2006. Autoria: Jorge Picciani. Disponível em: 
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/b24a2da5a077847c032564f4005d4bf2/8b7edb66591cb20b8325714
50063d55e?OpenDocument Último acesso em 13/04/2017. 
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nos horários de pico. “Sabemos que, infelizmente, grande parte da população feminina é 

obrigada a conviver com abusos pela falta de espaço nas composições. (...) Na falta de 

espaço nos vagões, as mulheres não tem outra opção senão ‘agüentar’ esse 

constrangimento durante todo o percurso, que muitas vezes é longo”4. Observa-se que, na 

defesa da política pública feita pelos dois deputados, está presente o reconhecimento da 

vulnerabilidade à qual estão sujeitas as mulheres no transporte público, apesar de os casos 

de abuso serem atribuídos a “homens aproveitadores”, sem constar uma análise da 

condição estrutural de desigualdade de gênero que persiste na sociedade brasileira. A alta 

prevalência de assédios é atribuída à lotação das composições. Em perspectiva oposta, um 

dos fatores que embasaram a decisão do governador de São Paulo de vetar a a aprovação 

do projeto de lei foi a decisão, por voto unânime, do Conselho Estadual da Condição 

Feminina em se posicionar contrariamente ao projeto de lei, por considerar que a medida, 

além de ser incapaz de inibir a violência contra as mulheres nos espaços públicos, também 

serviria para reforçar a segregação feminina5.  

 Observa-se, nas justificativas apresentadas acima - a favor e contra a política do 

vagão rosa - duas mobilizações diferenciadas do conceito de violência de gênero e as 

perspectivas para o seu enfrentamento. A perspectiva dos propositores dos projetos de lei 

parte do entendimento de que as condições materiais do transporte público (especialmente 

a superlotação) são um fator fundamental para a alta incidência de assédios. Dessa forma, a 

separação de homens e mulheres pode ser um elemento importante para a superação dos 

altos índices de assédio às mulheres nas cidades brasileiras. Já a perspectiva do Conselho 

Estadual da Condição Feminina de São Paulo, ratificada pelo governador do Estado, é a de 

que a segregação não será um elemento efetivo para a redução dos assédios, pois “ao 

contrário de apaziguar e conciliar eventuais divergências, as encrespará”6.  

 

3. CONCLUSÕES PRELIMINARES 

As perspectivas acima apresentadas são reflexões decorrentes de uma pesquisa 

ainda em andamento. São, portanto, preliminares e provisórias. Acredita-se, entretanto, que 

a discussão sobre a política do “vagão rosa” apresenta elementos férteis para se pensar 

como a categoria de gênero é mobilizada pelos diversos atores em disputa no contexto da 

elaboraçao e implementação de uma política pública, e quais concepções acerca do lugar 

da mulher no espaço urbano são engendradas nesse contexto. 
                                                
4Fonte: Projeto de Lei n° 175, de 2013. Disponivel em: 
https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=/2013/legislativo/marco/28/pag_0011_BA6B
LTGI22TNGe7GVQT89J4FRJV.pdf&pagina=11&data=28/03/2013&caderno=Legislativo&paginaordenacao=100011. Último 
acesso em 23/04/2017. 
5 Fonte: VETO TOTAL AO Projeto de lei nº 175, de 2013 - Mensagem A-nº 109/2014, do Sr. Governador do Estado São Paulo, 
de 12 de agosto de 2014. Disponível em: http://www.al.sp.gov.br/spl/2014/07/Acessorio/1218489_50170780_Acessorio.doc 
Último acesso em 16/04/2017. 
6 Op. cit.  


