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Não tem fiscal, mas eu sou a fiscal. Quando homem entra já digo: 

- Pode ir saindo, esse é das mulheres.[1] 

 

Introdução 

Quem pode se mover na cidade? Como se move? A quais corpos o acesso ao espaço 

público é franqueado e facilitado e a quais é o trânsito diário é uma espécie de corrida de 

obstáculos? A marcante urbanização dos séculos XIX/XX trouxe inúmeras questões sobre a 

organização diferenciada das cidades, o acesso limitado aos seus recursos e a 

institucionalização de suas segregações. Segregações que atingem de forma diferente homens 

e mulheres igualmente situados, criando vivências diversas da cidade. O Rio de Janeiro, 

nascido sob a égide de cidade colonial e reconfigurado na lógica das remoções higienistas das 

reformas urbanas enfrenta cotidianamente as decorrências de sua organização segregacionista, 

sobretudo no que diz respeito ao deslocamento urbano. Mas, pode se dizer que estas 

decorrências são enfrentadas da mesma forma por toda a população? Mais diretamente: possui 

o mesmo impacto e efeitos na mobilidade de homens e mulheres? 

As mulheres são, de modo geral, ainda, as principais responsáveis pelas tarefas 

domésticas, e revezam-se em duplas e triplas jornadas, de modo que o tempo de transporte 

representa menor porcentagem de horas de descanso e lazer que dos seus pares. A recorrência 

de assédios em transportes superlotados, ademais, inserida em uma sociedade legitimadora de 

intromissões masculinas em corpos femininos, torna tais trajetos ainda mais penosos, o que 

muitas vezes significará a saída da mulher do mercado de trabalho ou a mudança da opção 

profissional e pessoal pela insegurança do deslocamento.  

Problema recorrente em diversas das grandes cidades do globo, com maiores ou 

menores repercussões, a insegurança e precariedade do transporte de mulheres têm sido 

endereçada como questão de forma diversa por governos e entidades de luta por cidades mais 

acessíveis. Entre estas formas, e uma das mais polêmicas, está a criação de transportes 

separados para mulheres nas grandes cidades, especialmente em horários de maior 

deslocamento (ida e volta do trabalho). Variando entre políticas de vagão único em metrôs e 

trens, trens separados unicamente para mulheres, serviços de taxis exclusivos e até linhas de 

ônibus separadas, tais políticas seriam o que o relatório para o Sustainable Urban Mobility: 

Global Report on Human Settlements 2013  chama de políticas de necessidades específicas.  

O vagão separado para mulheres foi adotado pela primeira vez em 1992, na Índia, na 

Mumbai Suburban Railway, tendo desde então se expandido para países tão diversos quanto o 

Japão, México, Rússia e Brasil, entre outros. No Brasil foi introduzido justamente no Rio de 

Janeiro, através da Lei Estadual 4.733/06, que obriga as empresas do transporte metroviário e 

ferroviário do Rio de Janeiro a separarem um vagão exclusivamente para mulheres nos 

horários de pico matutino e vespertino. Após sua implementação, pela cor com a qual foram 

pintados os vagões, foi apelidado de “Vagão Rosa”, bem como “Carro das Mulheres”. Foi 

posteriormente adotado em Brasília, em 2013, mas foi a tentativa, vetada, da aplicação em 

São Paulo que o levou, em grande parte, de volta ao debate público. A proposta de 

implantação na malha metro-ferroviária paulista, aprovada pelo legislativo, foi vetada pelo 

governador após protestos de grupos conversadores e severos ataques feministas ao projeto.  
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Seja a política de vagão único defensável ou não, fato é que está em vigor no Rio de 

Janeiro há mais de dez anos, sendo preciso pensá-la não só em abstrato, mas como uma parte 

do cotidiano de contingente considerável da população do Grande Rio. Este trabalho tem, 

assim, por objetivo estabelecer uma compreensão inicial do “Vagão Rosa”: sua necessidade, 

justificativa e funcionamento. Sobretudo, uma vez verificada sua existência – e mesmo 

expansão – explorar os principais argumentos que a possam explicar, bem como a percepção 

das usuárias do transporte público de sua configuração. 

 

Objetivos 

Expor os principais programas de prevenção e combate ao assédio em transportes 

públicos ao redor do mundo. Analisar os dados encontrados pela pesquisa junto às mulheres 

sobre o “vagão rosa” no Rio de Janeiro sobre sua importância e eficácia. Destacar e 

sistematizar os dados referentes à pesquisa empírica em relação ao quadro teórico. Discutir as 

possíveis implicações da política de vagão único como política afirmativa e transformativa 

dentro da perspectiva de Nancy Fraser.  

 

Metodologia 

O trabalho parte de duas discussões, como dito: a justificativa teórica dos vagões 

únicos e sua aplicação e eficácia práticas. Para tanto, pois, calcou-se em uma parte empírica, 

posteriormente discutida à luz do marco teórico.  

A pesquisa empírica foi realizada junto à 81 mulheres na Linha 1 do Metrô-Rio e nos 

ramais de Deodoro, Santa Cruz, Japeri e Belford Roxo da SuperVia, na Região Metropolitana 

do Rio de Janeiro, entre os dias 22/02/2016 e 28/03/2016, através da aplicação de formulários 

dentro dos próprios “carros de mulheres” no horário de pico da manhã (6h-9h). 

Para tal, optou-se pela elaboração de formulários tipo survey, com a finalidade de 

exploração inicial do campo de análise. Dado o fito de mapear a opinião das usuárias do 

vagão-único sobre a importância/funcionamento do mesmo, a população geral investigada foi, 

justamente, as mulheres que utilizam o “Vagão Rosa”, tanto no sistema de metrô quanto no de 

trens do Rio de Janeiro. Contudo, levando em conta o número elevado de passageiras e a 

dificuldade de acesso aos dados[2], seria impossível, ao momento, uma amostragem 

probabilística efetiva, de modo que optei por uma amostragem não probabilística, aplicando o 

formulário a uma mulher por estação das linhas de metrô e trem do sistema de transportes da 

região metropolitana do Rio de Janeiro[3].  

Delimitada a unidade de análise como uma mulher que entrasse na composição a 

cada estação, parti para elaboração do formulário, dentro das indicações do método survey. 

Elaborei 5 perguntas diretas, com respostas pré-definidas para serem indicadas pelas 

participantes da pesquisa, além da demanda por idade e raça[4]. As perguntas consistiam em 

1- Frequência de utilização do Vagão (“Sempre”, “Às vezes” ou “Raramente”); 2 – Motivo de 

Utilização (“Conforto, “Segurança” ou “Indiferente”); 3- Percepção do Transporte Público 

como perigoso (“Sim” ou “Não”); 4- Percepção do “Vagão Rosa” como proteção (“Sim, “Às 

vezes” ou “Não”); 5- Importância e Eficácia do “Vagão Rosa” (“Não é Importante”, “É 

importante e suficiente” e “É importante, mas não é suficiente”). O objetivo era, pois, traçar 

um panorama sobre as razões de utilização do vagão único, a percepção da necessidade de 

políticas públicas, a partir da determinação da sensação ou não de insegurança, e a percepção 

da relevância do “Vagão Rosa”, especificamente.  

Após alguns testes, a proposta de pesquisa foi definida como a aplicação do 

formulário dentro dos vagões tanto no horário de pico da manhã (6h-9h) quanto no da noite 

(17h-20h). Para tal, defini a estação Central do Brasil como ponto de convergência, posto ser 

a estação de transferência entre trens e metrôs, delimitando as pesquisas no fluxo de ida para o 

trabalho das estações finais até a Central e na volta da Central até as demais estações. Por tal 
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opção, dividi as linhas de metrô “ao meio”, considerando um trecho diferenciado de cada 

estação terminal até a Central do Brasil. Desta forma, para deixar mais claro, a pesquisa se 

daria no sentido Deodoro – Central, Santa Cruz – Central, Japeri – Central, Belford Roxo – 

Central, Saracuruna – Central, General Osório – Central, Uruguai – Central, Botafogo – 

Central e Pavuna – Central, no horário da manhã, e em todos esses trajetos em sentido inverso 

no horário da tarde.   

Quanto ao número de mulheres abordadas, em se tratando de abordagem não 

probabilística, optei por um recorte entre sujeitos disponíveis a partir das mulheres que 

entrassem a cada estação. Desse modo, estando, como pesquisadora, dentro do “Vagão Rosa” 

desde a estação inicial, demandaria as questões do formulário a uma mulher que entrasse a 

cada estação que o trem/metrô parasse. Por exemplo, saindo da estação final de Deodoro, 

iniciaria a pesquisa com uma mulher que viesse desta estação, após uma mulher que entrasse 

em Marechal Hermes, em Professor Bento Ribeiro, e assim sequencialmente até chegar à 

Central do Brasil. Dado que aplicava os formulários dentro do trem/metrô em movimento 

com um tempo determinado para resposta, formulei as questões em voz alta, conforme 

estavam escritas, apresentando todas as respostas possíveis.  

Como já explicado, a aplicação dos formulários teve como unidade de análise a 

mulher dentro do vagão, de modo que não foram entrevistadas mulheres que, estando nos 

transportes metroviários no horário de pico, optaram por não pegar o “Carro das Mulheres”/ 

estavam em outros vagões. Embora ciente que tal opção deixa de fora, em alguma análise, a 

opinião de mulheres que possivelmente se colocassem ativamente contra a existência da 

política pública, foi uma opção necessária pelo recorte pretendido para este trabalho. Por um 

lado, pelas limitações já delineadas da pesquisa. Por outro lado, a opção justamente pela 

opinião das mulheres que utilizam o serviço se justifica pela importância da percepção destas 

mulheres sobre sua existência e eficácia. São estas mulheres que, cotidianamente, optam, 

consciente ou inconscientemente, pelo serviço de vagão único, sendo, dentro do limite da 

proposta, de suma importância a escuta de suas percepções sobre esta política pública. 

Assim configurada a proposta de pesquisa, iniciei-a no dia 22 de fevereiro de 2016, 

na Supervia, ramal Deodoro, trecho Deodoro-Central do Brasil. O cronograma inicial contava, 

em três semanas, realizá-la em todos os trechos propostos, tanto na ida para o trabalho (pico 

da manhã) quanto volta para casa (pico da tarde/noite). Contudo, como tantas vezes se dá, a 

prática frustrou a teoria. Embora o momento inicial da pesquisa tenha se dado de forma fluida 

e dentro de todos os parâmetros colocados, com uma consideravelmente boa aceitação dos 

formulários e interesse pelo tema, a pesquisa no retorno para casa não se mostrou tão 

produtiva. 

Se na ida para trabalho (pico da manhã) os vagões partem das estações iniciais com 

menor número de passageiras e vão se enchendo durante o trajeto, por óbvio, o trecho oposto 

já se inicia lotado para diminuir no número de pessoas durante a viagem. Tal dado tinha sido 

levado em conta, mas não imaginava que ele viesse a tornar totalmente impossível a pesquisa, 

como de fato se deu. Fiz a primeira tentativa de pesquisa no horário de pico da tarde também 

no dia 22, no ramal Japeri, sentido Central do Brasil – Japeri, entrando no vagão na estação 

inicial às 17h20. O trem já estava consideravelmente cheio, embora ainda fosse possível o 

mínimo de espaço para a aplicação dos formulários. Assim, seguindo a proposta de pesquisa, 

quando a porta se fechou iniciei o questionário com a última mulher que havia entrado. O 

trem, contudo, não saiu. Após dez minutos, foi-nos informado que o trem não sairia, sendo, 

enfim, abertas as portas para que pudéssemos aceder à composição na plataforma ao lado, já 

lotada. Nesta segunda composição, assim, não havia menor possibilidade física de realização 

da pesquisa, de forma que esperei o horário seguinte. Contudo, como já então passava de 

17h40, todas as composições estavam lotadas, colocando-me a questão se seria viável a 
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realização da pesquisa naquele dia/horário de trânsito sem causar incômodo adicional às 

passageiras.  

Aqui, cabe reiterar, sabendo previamente as condições precarizadas do transporte 

metroviário na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, configurou-se para mim, desde o 

início, a preocupação de não fazer a pesquisa de modo que se tornasse um incômodo extra 

para as mulheres dentro dos vagões. Quanto ao horário da manhã, senti, durante toda a 

pesquisa, uma recepção consideravelmente boa para a resposta aos formulários, com poucas 

negativas à abordagem. Na verdade, ao contrário, uma necessidade de falar sobre os assédios 

vividos, sobre a percepção do vagão, para bem além das questões formuladas. No horário da 

tarde, ao contrário, os trens superlotados e o cansaço após o dia de trabalho interferiram 

diretamente nesta disposição.  

Fiz ainda tentativas tanto no ramal Japeri quanto no Santa Cruz nos dias 23 e 25.  Em 

ambos os dias, tomei os trens que saiam pontualmente às 17h (horário de início do “Vagão 

Rosa”). No ramal de Santa Cruz não foi possível sequer iniciar a pesquisa, pois o trem seguiu 

lotado até metade do percurso, não havendo espaço físico para aplicar o formulário. Já em 

Japeri, pude iniciar as perguntas até a estação Madureira. Após a estação Madureira, contudo, 

fui antagonizada por uma das passageiras, que se incomodou de sobremaneira com o fato de 

haver alguém fazendo pesquisas no trem. Outras passageiras explicaram o teor e que era uma 

pesquisa de índole universitária (passageiras que eu havia entrevistado ou tinham ouvido a 

aplicação do formulário), mas tal participação tornou ainda pior a dinâmica, posto que 

generalizou o desconforto entre algumas “a favor” e outras “contra”. Contra, importante 

esclarecer, não a pesquisa em si, mas o local dela. Como resumiu a passageira que iniciara o 

questionamento “O trabalho é uma droga, o trem é uma droga, e ainda tenho que ouvir 

pergunta”. 

A partir deste incidente, ponderei que a pesquisa no horário de volta para casa não 

seria possível, não dentro dos parâmetros aos quais eu tinha me proposto. Embora o 

desconforto tenha sido expresso, de fato, por somente três passageiras, não me pareceu 

razoável ou condizente com minha proposta de análise realizar a pesquisa de forma a causar 

incômodos sobressalentes. Somando-se tal conclusão à percepção evidente que a disposição 

para respostas era desproporcionalmente menor no horário vespertino, decidi não prosseguir 

na pesquisa nesse horário, mantendo somente o horário da manhã. 

Por igual motivo, acabei excluindo totalmente a linha 2 do Metrô (Pavuna-Botafogo) 

da pesquisa empírica, por total impossibilidade de realização da mesma. Fiz a primeira 

tentativa de aplicação dos formulários no dia 01 de março de 2016, saindo da estação Pavuna 

às 6h25. A composição já parte da estação inicial consideravelmente cheia, sobretudo quando 

coloco em perspectiva as estações iniciais dos ramais de trem ou demais linhas do metrô. Não 

obstante, havendo a possibilidade física, iniciei a pesquisa como o cronograma. Poucas 

estações após, no entanto, a composição encontrava-se tão abarrotada de pessoas que a 

própria prancheta que eu utilizava para preenchimento dos formulários, que até então não fora 

especificamente um problema, tornou-se um incômodo. Assim, ressurgiu-me a mesma 

questão que me fizera desistir da pesquisa no horário vespertino. Muito embora desejando o 

máximo de abrangência, não poderia prosseguir como tinha desenhado a pesquisa, não 

notando como ela poderia ser danosa às próprias mulheres entrevistadas. Já tendo realizado 

metade da pesquisa, tampouco encarava como alternativa a mudança de método. Ainda 

retomei a tentativa da Linha 2 no dia 02 de março, buscando sair mais cedo e não portando a 

prancheta. A composição estava igualmente lotada[5] e não consegui realizar a pesquisa, de 

forma que optei por excluir a linha como item de análise.  

Assim, a pesquisa realizou-se no horário de pico da manhã na linha 1 do metrô e 

ramais Japeri, Deodoro, Santa Cruz e Belford Roxo do trem[6], conforme resultados que 

passo a apresentar.  
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Resultados 

A apresentação dos resultados seguirá a ordem empreendida na metodologia acima 

narrada. Inicialmente, apresentando os dados referentes à pesquisa empírica. Após, 

apresentando as discussões sobre as políticas de “vagão único” e debatendo os resultados à 

luz do quadro teórico. 

 

1) Pesquisa empírica – a opinião das usuárias do “Vagão Rosa” 

Em meio às discussões sobre a implementação ou não da política de vagão único em 

São Paulo, em 2015, um dos poucos posicionamentos a favor do “Vagão-Rosa”, de uma 

integrante do grupo “Juntas”[7], foi: "Sou a favor porque tenho a impressão de que a 

população é favorável. Acho que falta ao movimento feminista ouvir mais as mulheres que 

enfrentam o transporte lotado todos os dias"[8]. De fato, desde minha primeira aproximação 

com o tema, incomodou-me justamente não haver encontrado nenhuma expressão da opinião 

das usuárias dos transportes públicos sobre a existência e/ou eficácia do “Vagão Rosa” 

fluminense. Raro é mesmo o estudo acadêmico sobre o tema, e os poucos textos opinativos 

que encontrei, que consistiam sobretudo em colunas de jornal ou blog, são baseados nos 

aspectos conceituais de uma política pública que cria espaços apartados. Parecia, sempre, 

faltar uma voz fundamental em todas essas considerações: uma voz em primeira pessoa, a voz 

de dentro do vagão. Seria ela favorável a sua existência? Contrária? Ou indiferente? Seria ela 

“rosa” ou “incolor”? 

Deste modo, configurou-se como inescapável para mim, no caminho deste trabalho, a 

aproximação com a opinião das usuárias cotidianas do “Vagão Rosa”, sob risco de, não o 

fazendo, prosseguir em uma discussão descolada da realidade diária das destinatárias finais do 

estudo. Com o ouvir destas “vozes em movimento”, por óbvio, não pretendo defender uma 

posição definitiva das usuárias de transporte público, nem de suas respostas deslindar uma 

justificativa ou condenação final da política de vagão-único. 

A maior parte das mulheres apresentou uma recepção muito positiva à pesquisa, não 

só pela disponibilidade para responder aos formulários, mas também por um real desejo de 

falar sobre o assunto. Não raro a pergunta 3 (Você acha o Transporte Público perigoso para as 

mulheres?) gerou o início espontâneo da narrativa de um ou vários casos de assédio neste 

transporte, que, infelizmente, não pude registrar devidamente, nem era o escopo momentâneo 

da pesquisa. No âmbito geral, temos como maioria das respostas: 
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Gráfico 1: Respostas total de pesquisadas Metrô e Trem 
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A maior parte das mulheres pesquisadas pega o Vagão Rosa com frequência, sendo 

“Sempre” a resposta de 44 das pesquisadas, “Às vezes” de 22 e “Raramente” de 15. Como a 

pesquisa foi feita dentro do vagão, não foi inserida a resposta “Nunca” pois parecia ser uma 

contradição em termos. De fato, na pesquisa prática, não o seria, posto que a ausência de 

sinalização eficaz e a presença constante de homens no vagão gerava sinceras dúvidas, entre 

as próprias pesquisadas, se realmente estavam no “Vagão Rosa”.  

Quanto aos motivos para opção pelo Carro das Mulheres, o principal motivo 

indicado foi “Segurança”, 32 vezes, seguido de “Indiferente”, 29 e Conforto, 21 vezes.[9] 

Interessante destacar, quanto a esta variável, que uma participante da pesquisa, no Ramal 

Deodoro, fez questão de demarcar que seu motivo era “Indiferente” dada a presença constante 

de homens no vagão.  A percepção de insegurança nos transportes públicos é absolutamente 

majoritária, indicada por 75% das mulheres. Ao contrário, a percepção sobre a efetiva 

proteção do “Vagão Rosa” foi quase que equitativamente dividida entre as respostas (27 

“Sim”, 26 “Às vezes” e 28 “Não”). Aqui, igualmente, importante chamar atenção para 

determinados complementos das respostas, como, diversas vezes, no trem, a resposta era 

“Sim, quando funciona” ou “Não, porque não funciona”. Aliás, quanto à resposta “Não”, em 

duas situações diferentes participantes da pesquisa usaram esta pergunta para destacar a 

presença de homens no “Vagão Rosa” com comentários como “Não funciona, olha em 

volta”[10] e “Não, inclusive olha esse aí do lado se fingindo de desentendido.”[11] Estas 

reações parecem indicar, para além do resultado numérico, uma expectativa de concretização 

da política pública frustrada pela ausência de fiscalização ou adesão social.  

Por fim, quanto à pergunta sobre a importância da política, há igualmente franco 

predomínio da resposta “É importante, mas não é suficiente”, para 63 mulheres, 78% do total. 

Somente 4 mulheres responderam que “Não é importante”, que configura 5% do total, 

enquanto 14 mulheres (17%) consideraram a política de vagão único importante e suficiente 

para o problema demandado.  

Percebe-se assim, mesmo com as limitações da pesquisa, um posicionamento claro 

pela existência do vagão, a despeito da sua eficácia protetiva. Entre todas as 81 mulheres que 

participaram da pesquisa somente uma, ao responder que acreditava que o vagão único “Não é 

importante”, que via negativamente a política como segregacionista e excludente. Tal resposta 

se deu no trecho General Osório-Central do metrô, trecho certamente mais elitizado entre 

todos os pesquisados.  

Dada a total diferença da realidade de transportes no Rio de Janeiro, para além da 

pergunta “o que pensam as usuárias do serviço”, é necessário ir além e perceber o que pensam 

as diferentes usuárias, posto que, não só as realidades dos transportes são diversas como as 

estruturas de dominação que incidem sobre estas mulheres também o são. 

 1.2 – Para quem funciona o “Vagão Rosa”? 

Não é novidade, infelizmente, o dado que a política de vagão único fluminense tem 

uma aplicação totalmente díspar. Em seguidos relatórios da Agência Controladora Estadual é 

visível a diferença na porcentagem de homens encontrados nos vagões do metrô, quando da 

fiscalização, e no dos trens. No último relatório geral divulgado, referente a 2015, a média de 

presença masculina nas composições no metrô era de 9,81% em novembro e 5,14% em 

dezembro. No sistema da SuperVia, por sua vez, a média de descumprimento foi de 70,2% em 

novembro de 2015 e 68,5% em dezembro, sendo o ramal Japeri o que apresentou maior 

incidência de desrespeito, em torno de 80% e Deodoro o “menor”, cerca de 50%. 

Este menor funcionamento resta evidente na pesquisa empírica, dada a falta de 

sinalização sobre os vagões, de fiscalização e de campanhas de efetiva sensibilização. Uma 

análise mesmo que superficial da malha carioca e da divisão social da cidade permite uma não 

apressada conclusão de que a política implementada o é de forma diferenciada a partir de um 
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recorte de classe, haja visto que a renda das populações atendidas pelo sistema ferroviário é 

marcantemente menor que a do atendida pelo sistema de metrôs, sobretudo na linha 1.  

Evidentemente, estes dados influem na percepção que as usuárias possuem da 

política de vagão único, de modo que foi interessante separar os dados inicialmente pelos 

tipos diversos de transporte (sobretudo, concessionárias diferentes) e, igualmente, entre as 

linhas e ramais pesquisados.  

Separando inicialmente os dados Trem (64 participantes da pesquisa) e Metrô (17 

participantes), temos: 

 
Gráfico 2: Respostas total de pesquisadas Trem 

 

 
Gráfico 3: Respostas total de pesquisadas Metrô 

 

Já de saída é interessante notar a inexistência da resposta “Às vezes” para a pergunta 

se o “Vagão Rosa” protege as mulheres pelas participantes da pesquisa no metrô. Lembrando 

que no âmbito geral houve número significativo desta resposta, pode-se pensar que a 

intermitência do funcionamento no trem influiu para as respostas das mulheres pesquisadas, 

coisa que, de fato, não ocorreu no metrô. A presença constante de guardas nas estações, o 

aviso sonoro dentro da composição e a clara sinalização do vagão o tornam efetivamente 

existente, sendo então variável somente a percepção das mulheres sobre sua eficácia protetiva. 

Na mesma linha de raciocínio, é significativa e relevante a quantidade de respostas “É 
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importante e suficiente” entre as pesquisadas do metrô, 7, sendo metade do número total de 

mulheres que concordaram com essa resposta no total da pesquisa.  

Percebe-se, pois, como dito, um número muito maior de respostas “Às vezes” para a 

capacidade protetiva do “Vagão Rosa” no trem, o que provavelmente se relaciona aos 

problemas comentados sobre seu funcionamento. O vagão protege às vezes, porque só às 

vezes ele existe. Durante a pesquisa empírica foi, por vezes, difícil mesmo identificar qual era 

o vagão. Em Santa Cruz, por exemplo, não havendo indicação externa na composição do dia, 

perguntei a um funcionário da SuperVia, que não soube precisar, foi-me indicado, assim, 

pelos próprios passageiros e passageiras e, muito embora não houvesse fiscalização, saiu da 

estação inicial sem nenhum homem no “Carro das Mulheres”. Já no ramal Belford Roxo, não 

obstante houvesse sinalização adequada dentro e fora do vagão, a quantidade de homens era 

tão grande dentro dele que duas das entrevistadas não sabiam estar no “Vagão Rosa”, criando-

se uma conversa partilhada dentro da composição se estávamos ou não no vagão correto.  

Notando tais diferenças entre as linhas/trechos e ramais, é interessante, igualmente, 

dividir os dados por trecho no qual a pesquisa foi realizada.  

 

 
Gráfico 4 – Pesquisa realizada na Linha 1 do Metrô, em 28 de março de 2016 

 
Gráfico 5 – Pesquisa realizada na Linha 1 do Metrô, em 25 de fevereiro de 2016 
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Gráfico 6 – Pesquisa realizada no Ramal Deodoro, em 22 de fevereiro de 2016 

 
Gráfico7 – Pesquisa realizada no Ramal Santa Cruz, em 23 de fevereiro de 2016 

 
Gráfico 8 – Pesquisa realizada no Ramal Belford Roxo, em 10 de março de 2016 
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Gráfico 9 – Pesquisa realizada no Ramal Japeri, em 24 de fevereiro de 2016 

 

Interessante destacar ainda, sobretudo após desagregar os dados, como a ineficácia 

fática da política (a presença de homens no vagão) não parece destituir a percepção de sua 

importância para as mulheres. Absolutamente ilustrativo de tanto são os números 

apresentados pelas participantes do ramal Japeri (gráfico 9). Segundo a Agetransp (Agência 

Reguladora de Transportes do Rio de Janeiro), o ramal Japeri é onde a política é menos 

respeitada. Entre as 18 participantes da pesquisa, 16 pensam o vagão como importante, mas 

não suficiente. 

Ainda, para uma análise significativa das percepções encontradas, e seguindo a 

proposta de inscrição deste trabalho em um feminismo intersecional[13], desagreguei os 

dados encontrados pela raça declarada, dentro de cada transporte e no âmbito geral.  

Entre as 39 mulheres negras que participaram da pesquisa, 6 foram abordadas no 

metrô e as demais no trem. Já as mulheres brancas foram 11 no MetrôRio e 28 na SuperVia. 

Quanto à frequência, não há grande ponto a ser levantado, havendo prevalência de frequência 

contínua no uso do “Vagão Rosa” tanto entre as mulheres brancas quanto as mulheres negras, 

nos dois tipos de transporte (20 entre as mulheres negras e 23 entre as brancas).  

No tocante ao motivo de uso do vagão único, foi possível notar diferença de respostas 

ao desagregar racialmente os dados, sendo que a maior parte das mulheres negras indica usar 

o “Carro das Mulheres” por segurança, enquanto o motivo prevalente entre as mulheres 

brancas é “indiferente”, conforme os dados abaixo.  

 

  
Gráfico 10 – Indicação de motivos com recorte racial 
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Quanto à percepção de perigo o número é basicamente o mesmo, 29 mulheres negras 

e 30 mulheres brancas entendem o transporte como inseguro para mulheres. O que se percebe, 

igualmente, dos dados finais. A maior parte das mulheres negras (14) entendem que o “Vagão 

Rosa” não protege as mulheres. Tal número não é muito representativo, pois 12 consideram 

que protege às vezes e 13 que protege. Já entre as mulheres brancas, todas as alternativas 

tiveram 13 respostas afirmativas. Não obstante essa divisão sobre a eficácia da proteção, são 

significativos os números quanto à importância. 31 mulheres brancas e 27 negras afirmam que 

o “Vagão Rosa” é importante, mas não suficiente. 7 mulheres negras e 7 mulheres brancas 

afirmam que ele é importante e suficiente. Interessante destacar que dentre as mulheres negras 

que deram essa resposta 5 a deram no metrô. Das 4 mulheres que responderam que o vagão 

não era importante, 3 eram negras, entrevistadas no trem e uma era branca, entrevistada no 

metrô.  

1.3 – Começar o dia assim e ainda ter que trabalhar[14] 

Conquanto não se pretendesse, de nenhuma forma, partir da presente pesquisa para o 

estabelecimento de padrões definitivos sobre a opinião das usuárias sobre o “Vagão Rosa”, 

algumas conclusões são possíveis. Não obstante o parco funcionamento da política de vagão 

único, ela é vista como importante pela absoluta maioria das usuárias do transporte. De fato, 

várias mulheres que não estavam participando da pesquisa me abordaram para me perguntar 

se havia risco de acabarem com o “Vagão Rosa”, que se risco houvesse elas queriam se 

manifestar para ele permanecer.  

O número não diminui, ao contrário, aumenta, nas zonas nas quais o vagão único 

menos funciona, não por acaso, dada a operação extremamente classista de nosso sistema de 

transportes, os ramais de trem da SuperVia. Mesmo afirmando que o vagão não protege as 

mulheres, a maior parte das usuárias do trem dizem que o mesmo é importante e o utilizam 

por conforto (um pouco menos cheio que os vagões mistos) e segurança.  

De toda forma, o principal ponto a se destacar enquanto resultado é a percepção das 

mulheres entrevistadas do “Vagão Rosa” como uma política importante para a vivência 

cotidiana dos transportes metroviários fluminenses, ao menos no estado atual da arte. 

Sobretudo das mulheres trabalhadoras que habitam a Região Metropolitana, que passam mais 

tempo e dependem mais diretamente desta rede de transportes. Dentro da divisão econômica e 

racial carioca, estas mulheres, em maioria negras e subempregadas, enfrentam uma rotina 

estafante de dupla ou tripla jornadas, de modo que o mínimo de possibilidade de um 

transporte livre de assédios representa, efetivamente, uma diminuição do custo total em 

qualidade de vida do transporte precário, bem como uma proteção contra uma forma de 

violência contra a mulher cotidianamente reiterada. Como colocou uma passageira do Ramal 

Santa Cruz durante a pesquisa, ao responder sobre a importância do “Vagão Rosa”, é sempre 

pior encarar o dia após a vivência de um assédio, “começar o dia assim e ainda ter que 

trabalhar”.  

Pelas próprias dificuldades encontradas na pesquisa, é necessário destacar como o 

absoluto desrespeito com os mais basilares padrões de Direitos Humanos na lotação e 

funcionamento do sistema metroviário do Rio de Janeiro é um grande responsável tanto pela 

repetição dos assédios. Contudo, embora tal ponto mereça destaque e combate imediatos, não 

se pode esquecer que a violência sexual contra mulher, perpetrada em ambientes públicos ou 

particulares, não se restringe a transportes lotados, não possui localização social ou 

geográfica. Ainda que houvesse uma vontade política efetiva e eficaz capaz de criar uma 

malha de transportes não superlotada, haveria o problema disseminado do assédio. Em não 

havendo um transporte eficaz, e sendo necessária a mobilidade diária, às usuárias parece 

importante a manutenção da política de vagão único. Dado este resultado inicial, passou-se à 

segunda fase da pesquisa, na qual busquei discutir as críticas aos vagões exclusivos a partir do 

marco teórico da feminista estadunidense Nancy Fraser.  
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2) Políticas de Transporte Exclusivo: panorama geral 
As políticas de transporte exclusivo, tanto polêmicas quanto em expansão, 

apresentam um paliativo imediato para as situações de assédio, ao custo de uma separação 

física efetiva. Será tal separação uma segregação positiva? Ou um reforçar de estereótipos? É 

possível responder essa pergunta? Pragmaticamente, é útil enunciá-la? Neste capítulo, assim, 

trabalharei especificamente com as políticas de transporte exclusivo, localizando-as quanto à 

criação e quanto a outras políticas de combate ao assédio, elencando as críticas mais 

recorrentes a elas endereçadas e apresentando considerações teóricas sobre o tema. 

O vagão separado para mulheres, como já dito, foi adotado pela primeira vez em 

1992, na Índia. Consistia, basicamente, em um vagão no qual só poderiam transitar mulheres, 

disponível durante todo horário de funcionamento do trem. O objetivo explicitado, então, foi 

que a entrada de mulheres no mercado de trabalho estava aumentando o fluxo de mulheres 

nos transportes e, consequentemente, a taxa de assédios e estupros nos mesmos. Assim, a 

criação de um espaço seguro nos trens auxiliaria na proteção às mulheres[15].  

Embora com relatos de desrespeito, a política foi expandida em 2009 para New 

Delhi, Chennai e Calcuta por Mamata Banerjee, não por acaso, a primeira mulher a ser 

ministra dos transportes no país[16]. Vagões exclusivos durante todo o período de 

funcionamento do transporte também foram adotados em Tokyo (Japão) em 2001, no Cairo 

(Egito), em Kuala Lumpur (Malásia), em Taiwan, entre outros países.  A Rússia, por sua vez, 

optou pela designação de um trem inteiramente dedicado a mulheres no trecho Minsk-

Moscou. Na Cidade do México, bem como no Brasil (RJ e, inicialmente, DF), a política 

consiste em um vagão exclusivo, somente nos horários de pico.  

Ainda na dinâmica de transportes exclusivos, há uma variada gama de possibilidades 

sendo aventadas e tentadas ao redor do globo. No México, país com uma importante e 

significativa política focada na diminuição da violência contra mulher nos transportes, há o 

programa Athenea, que consiste em linhas de ônibus exclusivas para mulheres que rodam em 

horários específicos. Igualmente, no México e em um crescente número de países como Egito, 

Dubai, Síria e Líbia há o serviço de táxis exclusivos, dirigidos por mulheres e que só aceitam 

passageiras mulheres. Os serviços de transporte exclusivo tendem a ser decorados com a cor 

rosa, para melhor identificação. Por fim, também na criação de espaços relacionados ao 

transporte, temos a criação de vagas exclusivas para mulheres mais próximas aos pontos 

iluminados/sedes nos estacionamentos, como modo de diminuir o risco ao andar em locais 

escuros e desertos até o veículo. Tal política já foi implementada em países como Alemanha e 

China.[17] 

Para além dos programas de criação de espaços exclusivos para mulheres, o 

reconhecimento do assédio como uma violência de gênero e um grave problema urbano 

também encaminhou diversas políticas públicas de conscientização e modificação dos agentes 

da cidade. Em Viena, por exemplo, uma campanha municipal “feminizou” os sinais urbanos, 

tais como semáforo e sinais de “homens trabalhando” para a inclusão simbólica de mulheres. 

Há, igualmente, grande preocupação governamental quanto à inserção de mulheres nos 

trabalhos relacionados ao transporte urbano, tanto em seu planejamento quanto em sua 

execução, em diversos países europeus e da América Latina. No Peru, à guisa de exemplo, um 

dos enfoques é a feminização da polícia de tráfego, de modo a criar um ambiente mais seguro 

às mulheres.[18]  

Não se verifica, vale lembrar, uma separação marcada entre políticas de criação de 

transporte exclusivo e políticas de conscientização no transporte, mas ao contrário. O 

programa “Viajemos Seguras”[19], no México, no qual se inserem as políticas já citadas, de 

fato, vai muito além da criação dos transportes em apartado, demonstrando especial 

preocupação com a rede de denúncias (há uma linha 24h para denúncias de assédio em 

transporte público) e incentivo à autoconfiança. Todos os ônibus exclusivos da linha Athenea, 
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por exemplo, para além de pintados de rosa, possuem imagens de importantes mulheres da 

história mexicana[20]. 

Tudo isto colocado, nota-se que o problema da violência sexual contra mulheres nos 

transportes públicos ao redor do globo resta inconteste. Muito embora muito criticadas, as 

políticas de transporte exclusivo têm se expandido para diversos países e contextos culturais. 

Discutirei, na sequência, os argumentos contrários normalmente apresentados, contrapondo-os 

aos favoráveis. Antes, contudo, é necessária rápida apresentação da política de vagão único no 

Brasil.  

2.1 – “Vagão Rosa” no Brasil – RJ, DF e SP 

No Brasil, o transporte exclusivo para mulheres foi introduzido justamente no Rio de 

Janeiro, através da Lei Estadual 4.733/06, que obriga as empresas do transporte metroviário e 

ferroviário do Rio de Janeiro a separarem um vagão exclusivamente para mulheres nos 

horários de pico matutino e vespertino[21]. Após sua implementação, pela cor com a qual 

foram pintados os vagões, foram apelidados de “Vagão Rosa” ou “Carro das Mulheres”. Foi 

posteriormente adotado em Brasília, em 2013, mas foi a tentativa, vetada, da aplicação em 

São Paulo que o levou, em grande parte, de volta ao debate público. A proposta de 

implantação na malha metro-ferroviária paulista, aprovada pelo legislativo, foi vetada pelo 

governador após protestos de grupos conservadores e severos ataques feministas ao projeto. 

No Rio de Janeiro, quando de sua implementação, a política de vagões exclusivos foi 

igualmente criticada. Por um lado, por ferir a igualdade em sentido estrito, criando espaços 

apartados para homens e mulheres. Sob tal argumentação, aliás, a Associação Nacional da 

Cidadania entrou com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 4231 RJ) contra os Art 

1º e 4º da Lei 4733/06. A argumentação, consideravelmente pueril, é que as mulheres há 

muito deixaram de ser um sexo frágil, ferindo a igualdade prevista no Art 5º da CRFB 

qualquer proteção diferenciada. A ação sequer foi conhecida pelo Supremo Tribunal Federal, 

posto que a Associação em questão não preenchia os requisitos necessários para propositura 

de ADI. Contudo, é ilustrativa quanto ao teor das críticas endereçadas por setores mais 

conservadores ao projeto, sob a égide de uma igualdade formal, a despeito das desigualdades 

diárias.  

A legislação cria a obrigatoriedade das empresas que operam as concessões do metrô 

e do trem de separarem um vagão para uso exclusivo das mulheres nos horários de pico, 

horários estes já definidos por artigos da própria legislação. Embora preveja sanção para as 

empresas que não criarem o vagão no prazo então dado (30 dias), não deixa registrado como 

seria a fiscalização posterior nem prevê nenhuma espécie de sanção para o passageiro que 

descumprir o uso exclusivo.  Recentemente, foi aprovada legislação adicional que prevê multa 

para o usuário do transporte que desrespeitar o vagão das mulheres. A atualização também 

previa o aumento no número de vagões para dois, contudo esta parte foi vetada pelo 

governador em exercício. O texto, sancionado no dia 05 de abril de 2016, prevê multas entre 

R$ 173 e R$ 1.090, mas ainda depende de decreto estadual para regulamentação sobre como 

serão cobrança e fiscalização. Até o momento da finalização deste trabalho, não havia sido 

editado o decreto regulamentatório.[22] 

A política de vagão exclusivo entrou em funcionamento no Distrito Federal com a 

Lei Distrital 4848/2012. Inicialmente, como no modelo fluminense, o vagão exclusivo 

funcionava em horários de pico de deslocamentos, de manhã e no fim da tarde. Contudo, 

contando com grande aprovação das mulheres, foi expandido em 2015 para o funcionamento 

durante todo o período do transporte, a exemplo dos trens indiano e japonês. Interessante 

destacar que na aplicação no DF, os homens que se recusaram a sair do vagão, como indicam 

reportagens, foram conduzidos a delegacias e indiciados pelo crime de Desobediência[23]. 

Não desejo, aqui, dizer que a criminalização seria benéfica ou salutar, só indicar uma 

decorrência que não ocorreu no Rio de Janeiro, conquanto sejam leis similares. 
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Por fim, em São Paulo, o projeto de Lei 175/2013, que previa a criação da política de 

vagão único aos moldes do Rio de Janeiro foi vetado pelo governador após críticas e protestos 

de grupos feministas. O debate em São Paulo reacendeu pontos já levantados na crítica às 

legislações fluminense e do Distrito Federal. De fato, as críticas mais recorrentes (e 

contundentes) às políticas de vagão único, que tratarei no tópico a seguir. 

2.2 – O vagão da discórdia: principais argumentos contrários 

As políticas de vagão único não têm potencial, sozinhas, para a solução da violência 

sexual nos transportes públicos. A grande questão é, de fato, se funcionam enquanto políticas 

pontuais e situadas, ou se suas decorrências negativas ultrapassam significativamente sua 

possibilidade, mesmo que parca, de proteção.  

Os principais argumentos, dirigidos contra a política de vagões únicos como um todo 

por movimentos feministas, são, primeiro, que a segregar, em si, não tem potencial para 

solucionar a questão, nem mesmo a longo prazo. Ao criar espaços diferenciados, deixa-se a 

cultura patriarcal intacta, de forma que, fora deles, as mulheres estarão sujeitas aos mesmos 

riscos, ou piores. Para além, é maléfica por culpabilizar a vítima do abuso, obrigando a 

mulher a ocupar um espaço apartado ao invés de punir seu agressor. Repetiria, dessa forma, 

novamente, um estereótipo machista da mulher como provocadora do desejo masculino, 

sendo a solução do abuso “escondê-la”[24]. 

Desdobrando este mesmo argumento, aponta-se que os vagões exclusivos partiriam 

do pressuposto que os homens são incapazes de conter seu desejo no espaço público, ou seja, 

novamente, legitimariam uma visão estereotipada da sexualidade masculina como 

naturalmente agressiva e predominantemente incontrolável.  Para tal, por óbvio, calcar-se-ia 

em uma heteronormatividade compulsória, reforçando os binarismos sexuais, além do risco 

visível de exclusões de homens e mulheres trans[25].  

Por fim, e principalmente, para além da soma de todos as decorrências indesejadas 

citadas, tem-se que o vagão, efetivamente, não funcionaria, de forma que as mulheres 

seguiriam sofrendo assédios e abusos diários, mascarados por uma política ineficaz e 

imediatista, que mais contribuiria para a manutenção dos abusos nos outros vagões, de modo 

que devia ser substituída por ações a longo prazo de conscientização.  

Outra perspectiva crítica, em um dos poucos estudos acadêmicos que encontrei sobre 

o tema, entende as políticas de transporte exclusivo, sejam elas quais forem, como de políticas 

de necessidades específicas. No já citado Sustainable Urban Mobility: Global Report on 

Human Settlements 2013, Peters divide ações que se endereçam para o fim da desigualdade 

nos transportes em ações baseadas na integração e ações baseadas nas necessidades 

específicas das mulheres. As ações baseadas na integração seriam aquelas que, norteadas por 

um sentido de igualdade imediata, teriam como enfoque as políticas para fortalecimento dessa 

igualdade. As ações pautadas pelas necessidades específicas, por outro lado, teriam um 

sentido de valorização e proteção das mulheres em determinados espaços, com intuito de um 

empoderamento feminino.   

Dentro desta separação criada pela autora, as políticas integrativas seriam mais 

recorrentes e eficazes em países desenvolvidos, enquanto as “segregacionistas”/de 

necessidades específicas seriam mais eficazes na lógica dos países em desenvolvimento. Tal 

se daria por os países em desenvolvimento estarem mais “atrasados” em relação às questões 

de igualdade. As críticas que Peters repete são basicamente as mesmas já acima enunciadas, 

entremeadas a uma visão aparentemente elitista de que os problemas de abuso seriam “mais 

graves” nos países menos ricos do globo. Muito embora tais críticas sejam pertinentes e 

necessárias, deixam de levar em conta dois pontos importantes. Um, já levantado, é que 

políticas de conscientização não são opostas a políticas de vagão exclusivo, ao contrário. De 

modo que a defesa da validade momentânea de uma não é abrir mão da outra, mas como 



Departamento de Direito 

 

garantir um acesso suportável ao transporte para mulheres até que as políticas a longo prazo 

chegassem a alguma efetividade. 

O outro ponto é que, de maneira geral, políticas afirmativas, sobretudo se focadas em 

proteção imediata de uma coletividade ambivalente, tendem a ser criticadas como 

segregadoras, o que não as invalida por si. Passo, pois, a tal debate.  

2.3 – Remédios afirmativos para grupos ambivalentes 

A teórica feminista estadunidense Nancy Fraser, ao tratar dos dilemas da justiça em 

uma era pós-socialista[26], identifica como coletividades ambivalentes aquelas que 

enfrentam, ao mesmo tempo, injustiças culturas e injustiças socioeconômicas. A autora cria 

tal distinção com fins analíticos, conceituando injustiça cultural ou simbólica como aquela 

definida por padrões de representação, interpretação e comunicação, enquanto a injustiça 

socioeconômica calca-se em padrões políticos e econômicos de exploração. Os remédios 

primordiais para as primeiras seriam os de reconhecimento, ou seja, da modificação da 

imagem, representação e práticas culturais, enquanto para a segunda passaria necessariamente 

pela redistribuição.  

As coletividades ambivalentes[27], assim, e gênero e raça seriam as duas 

coletividades ambivalentes por excelência para a autora, são coletividades para as quais as 

injustiças de caráter cultural e de caráter socioeconômico têm necessidade de ação 

contemporânea, sendo igualmente graves e urgentes. Demandam, assim, a ação de remédios 

de redistribuição e reconhecimento imediatos. Tal aplicação conjunta tem, por vezes, conflitos 

práticos, não havendo como um remédio único se endereçar ao mesmo tempo às duas 

injustiças.  

As políticas de reconhecimento são políticas mais direcionadas à valorização das 

identidades desconsideradas e da diversidade cultural, ou seja, uma reiteração da coletividade 

para sua valoração. Os remédios de redistribuição, de sua feita, teriam como finalidade última 

a extinção das diferenciações desta coletividade através da reforma econômica e política. A 

luta por políticas de redistribuição e reconhecimento concorrentemente, pois, cria o paradoxo 

de lutar pela positivação e desaparecimento do “mesmo grupo”. Para exemplificar, pensando 

nas disparidades salariais no ambiente de trabalho e no preconceito narrado por várias 

profissionais quanto à maternidade como um empecilho aos níveis de produtividade. A 

demanda por reconhecimento lutará para o reconhecimento da especificidade feminina em 

relação à maternidade e formas de trabalho que permitam o melhor uso das características das 

mulheres mães nesse período: lutar pelo reconhecimento e valorização da diferença. A 

demanda por redistribuição enfrentará a organização salarial, pautando a necessidade da 

extinção das diferenciações calcadas em gênero para os que ocupam a mesma posição. Em 

outras palavras, para a extinção da diferença salarial é necessário, justamente, que não se 

possa mais nomear “mulheres” como um grupo apartado.  

Sondando formas de superar este dilema, a autora traz outra distinção analítica entre 

as políticas públicas para atacar problemas de redistribuição/reconhecimento, diferenciando 

os remédios afirmativos dos remédios transformativos. Os remédios afirmativos seriam, por 

definição, os remédios voltados para solução imediata das decorrências das injustiças, sem um 

questionamento direto da estrutura que as engendra. Por oposição, os remédios 

transformativos são aqueles que trabalham a longo prazo, atacando os processos que geram as 

injustiças em um nível mais abrangente. Usando o exemplo acima, remédios afirmativos 

seriam a criação de programas de cotas para promoção de mulheres ou programa de 

manutenção das mulheres que tiveram filhos há pouco tempo, enquanto transformativos 

passariam necessariamente por um trabalho amplo de modificação da compreensão de 

padrões positivos de trabalho como masculinos, reorganização de toda estrutura empresarial 

para incluir mulheres em cargos de mando e mesmo mudanças na compreensão sobre tempo 

dedicado ao trabalho.[28] 
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Assim, remédios afirmativos e transformativos podem ser endereçados a problemas 

de reconhecimento ou redistribuição, com resultados diversos. Ponderando sobre as formas de 

atuação dos remédios em conjunto, a autora sustenta que a atuação de políticas afirmativas de 

redistribuição e reconhecimento conjuntas para as coletividades ambivalentes inserir-se-iam 

em uma política neoliberal que não chega a questionar as discriminações mais profundas, 

permitindo a permanência do sistema de maneira geral, e mantendo o dilema, em última 

análise. Por sua vez, o par de remédios transformativos para redistribuição/reconhecimento 

seria mais profícuo, por atacar tanto as estruturas culturais que criam as discriminações 

negativas quanto as estruturas político-econômicas que criam a exclusão[29]. Assim, a longo 

prazo, reduziria a o falso reconhecimento e a má distribuição, permitindo a afirmação das 

especificidades do grupo sem que isso signifique uma diferenciação econômica. Uma 

alteração na divisão sexual do trabalho e na compreensão dos estereótipos de gênero dentro de 

nossa hipotético-real empresa tanto solucionaria o pagamento diferenciado quanto o 

preconceito.  

O que nos toca, pois, no presente trabalho, é se os transportes exclusivos são uma 

política meramente afirmativa ou se possuiriam, ou ao menos conviveriam, com um caráter 

transformativo. O problema principal dos assédios é, de fato, uma questão de reconhecimento, 

sendo uma forma de violência contra mulher tolerada por uma cultura patriarcal e legitimada 

por representações específicas. Há, inegavelmente, também um viés econômico, que 

representa injustiças de caráter socioeconômico quando se pensa na potencialização da 

violência nos transportes precários e superlotados. Contudo, se deve reforçar que é uma 

questão primordial de reconhecimento, como uma questão primordial de violência de gênero, 

posto que a existência de uma malha de transportes eficaz e não superlotada não garante a 

ausência de violência.   

É possível entender os transportes exclusivos como medida afirmativa, posto que a 

criação de um vagão apartado, em primeira leitura, não ataca a estrutura de dominação 

frontalmente, criando somente um paliativo momentâneo. Contudo, se aliada a programas de 

reestruturação dos padrões de transporte e de combate à mentalidade patriarcal, pode 

significar um projeto a mais longo prazo.  

Como demonstra o citado programa mexicano, as políticas de transporte exclusivo 

não são contraditórias a programas amplos de enfrentamento do problema global do assédio. 

Ao contrário, colocam a questão no debate público, criam certo desconforto e possibilidade de 

enfrentamento. Em um estudo amplo sobre as políticas mexicanas de combate ao assédio, 

Dunckel-Graglia conclui como os programas representam uma mudança de perspectiva sobre 

o assédio a mulheres de uma violência comum cotidiana, como pequenos assaltos, a uma 

forma de discriminação de gênero.[30]  

Associados a uma medida transformativa, pode-se pensar, legitimamente, que, 

mesmo enquanto remédio inicialmente afirmativo, os vagões exclusivos cumprem um papel 

importante na conscientização e combate aos assédios, além da tentativa de criação de 

espaços seguros, mesmo que provisórios, dentro do transporte público. Como aponta o 

relatório do CEPAL (Comissão Econômica para América Latina e Caribe) que analisa as 

políticas peruana, chilena, colombiana e mexicana de combate ao assédio por um viés mais 

econômico: 

 
Desde la perspectiva de la gestión del transporte público es una medida que permite ganar tiempo para 

la implementación de otras medidas que implican la asignación de recursos económicos y humanos 

para su ejecución, tales como el aumento de la frecuencia de los vehículos de transporte y del tamaño 

de los espacios asignados para acceder a los medios de transporte (andenes en el caso del metro, 

paraderos en el caso de los autobuses), de modo de disminuir la cantidad de personas transportadas 

por cada unidad de desplazamiento, o en su defecto, que se reúnen a la espera de los mismos.[31] 
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Assim, conquanto devam ser consideradas e discutidas as críticas aos transportes 

exclusivos como medidas afirmativas, é necessário notar sua importância como 

potencialidade transformadora, ou, no dizer de Fraser, transformativa. O transporte exclusivo 

não é a solução, nem se pretende ser, mas tampouco é o problema. Aliado a outras políticas, 

contudo, pode ser parte da solução. Parte necessária, talvez, sobretudo se se leva em conta que 

o tempo para remédios transformativos em essência é o da média ou longa duração.  

Se a afirmação do “rosa” pode ser sempre perigosa, tanto no sentido de reiterar 

estereótipos que se buscava questionar quanto de criar diferenciações físicas e espaciais, as 

cores neutras tampouco apresentam maior segurança. Como já apontado no segundo capítulo, 

as consequências da mobilidade urbana como está posta para apropriação das mulheres da 

cidade, para sua experiência no mercado de trabalho e familiar, são cotidianas e perversas. 

Para mulheres que vivenciam esta violência de maneira diária, a política de vagão único pode 

representar, sim, um alento e, talvez, um avanço 

  

Conclusões 

Quando da tentativa frustrada de implementação da política de vagão único em São 

Paulo, o assédio a mulheres nos transportes públicos voltou à ordem do dia. Pesquisa sobre o 

sentimento de insegurança, debates sobre os programas possíveis de prevenção e punição. Na 

crítica ou defesa do polêmico “vagão rosa”, de fato, se falava da mobilidade de mulheres, 

segurança de mulheres, uma melhor qualidade de vida para as mulheres na cidade. A política 

de vagão único, assim, para além de seu caráter protetivo/paliativo, tem o potencial, nem 

sempre aproveitado, de trazer ao debate público a violência sexual contra mulheres nos 

transportes, o que não é pouca coisa. Enfrentando alguns dos pontos negativos e analisando 

potenciais transformativos das mesmas, busquei levantar as possibilidades de uso dos 

transportes apartados em programas maiores de modificação das dinâmicas de gênero na 

cidade. Novamente, não se trata de uma defesa simplista do vagão único como solução final, 

mas como parte das políticas imediatistas para criar uma solução posterior. 

Até o momento de uma solução posterior, contudo, a existência dos vagões únicos 

parece justificável sob o ponto de vista de uma política afirmativa, e definitivamente encontra 

aprovação das usuárias do serviço. A pesquisa empírica efetuada no sistema metroviário do 

Rio de Janeiro permite a conclusão que as principais interessadas no assunto defendem a 

necessidade da existência do “Vagão Rosa”, muito embora apontem falhas no seu 

funcionamento. Como pontua o Mulheres em Luta, ao igualmente colocar-se a favor quando 

da discussão em São Paulo, é necessário oferecer um escape imediato àquela mulher que 

acordará amanhã às 5h, enquanto não se constrói uma sociedade em que ela poderá deslocar-

se para o trabalho sem risco iminente.[32] 

De outra feita, restou sensível igualmente a diferença da eficácia da política de vagão 

único no sistema do metrô e do trem do Rio de Janeiro. Funcionando com alguma 

regularidade nas linhas de metrô e com, otimistamente falando, intermitência nos trens, a 

política de vagão único fluminense parece se direcionar somente a determinadas mulheres da 

cidade, aquelas que saem dos bairros mais abastados para o Centro, reiterando o peso da 

mobilidade para as mulheres periféricas. Não obstante tal dado, a percepção de importância 

do vagão único entre estas mulheres é marcante, reiterando a tese que sua existência possui, 

em si, um potencial protetivo.  

Adaptando uma série de questionamentos que Barbara Bergmann faz em sua defesa 

da necessidade das ações afirmativas nos Estados Unidos: as mulheres na nossa sociedade são 

continuamente assediadas? Sim. Esse assédio justifica uma medida afirmativa? Sim. Algum 

outro remédio poderia substituir a medida afirmativa? Ninguém ainda propôs outra ação que 

pareça eficaz a curto prazo. É justo “excluir” homens de alguns vagões do sistema 
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metroviário? Se a alternativa é negar às mulheres uma viagem livre de assédios, sim. Os 

benefícios da ação afirmativa valem os custos? Aparentemente, sim. 

A política de vagão único parece, assim, ao mesmo tempo justificável enquanto 

medida afirmativa imediata, sobretudo se conta com a aprovação das usuárias, mas carecendo 

de uma aplicação efetiva em todos os transportes aos quais se pretende, de modo a não 

perpetuar um modelo economicamente excludente em sua atuação. Por outro lado, precisa, 

para desenvolver seu caráter transformativo, de programas amplos de conscientização e 

coerção aos assédios em locais públicos e transportes. O vagão único não precisa ser 

necessariamente descartado para que se critique sua colocação como “política única”.  

Neste ponto, pensando pragmaticamente a realidade fluminense, talvez uma 

mobilização em torno de uma implementação verdadeira da política já existente, sobretudo 

nos trens da cidade, fosse capaz de devolver o assunto ao debate público e alavancar a 

propositura de programas mais amplos de combate ao assédio. O uso da medida afirmativa já 

legislada para desenvolver seus potenciais transformativos de maneira menos excludente pode 

não ser o plano teoricamente perfeito, mas ajuda a firmar um caráter protetivo necessário e 

percebido como importante para as mulheres.  

Talvez o vagão não tenha sido nunca totalmente “rosa”. Talvez o “rosa” não seja a 

melhor solução. Mas é um projeto em curso que, se aliado a outras políticas, pode ter um 

caráter efetivamente transformativo. Se, para além de uma crítica direta ao vagão único como 

política segregacionista, conseguirmos aproveitar sua existência para impulsionar outras 

políticas públicas que debatam o assédio e a mobilidade de mulheres a longo prazo, a 

discussão gerada definitivamente terá efeitos benéficos. Para o falsamente “neutro”, então, 

talvez o “rosa” possa ter algum sentido de transformação. 

 

Notas 

[1] Passageira do Ramal Japeri complementando livremente sua resposta à pergunta 

“Você acha que o ‘Vagão Rosa’ protege as mulheres?”. [2]Segundo Babbie, as finalidades 

podem ser descritivas, explicativas ou exploratórias. Pelas limitações de uma pesquisa de 

cunho monográfico, bem como não tendo encontrado pesquisas com o mesmo teor, configura-

se como uma pesquisa exploratória de investigação do tema que venha a permitir um 

mapeamento para, possivelmente, avançar em questões posteriores. BABBIE, Earl. Métodos 

de Pesquisas de Survey. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2001.[3] Idem [4]Enquanto idade, 

defini 5 faixas etárias: 18-30, 30-45, 45-60, 60-75 e acima de 75 anos. Quanto à raça, optei 

pelas respostas Negra, Branca ou Indígena, a partir das críticas aos critérios normalmente 

utilizados que incluem a categoria parda. Contundentes críticas sobre o assunto indicam como 

tal categoria tende a invisibilizar racismos sofridos por grandes segmentos da população, bem 

como contribui para uma política de embranquecimento de categorias. Principal referência << 

SENCKEVICS, Adriano. A cor e a raça nos censos demográficos no Brasil. Disponível em: 

https://ensaiosdegenero.wordpress.com/2015/02/13/a-cor-e-a-raca-nos-censos-demograficos-

nacionais/ Último acesso em 10 de maio de 2016. Foi utilizado o critério de autodeclaração, 

sendo demandado das entrevistadas junto à idade, ao final da resposta ao formulário. [5] 

SUPERLOTAÇÃO É UM PROBLEMA PARA QUEM USA O METRÔ DO RIO. 

Disponível em << http://oglobo.globo.com/rio/superlotacao-um-problema-para-quem-usa-

metro-no-rio-18338251>> Último acesso em 20 de maio de 2016. [6] Por fim, mas por 

diferentes motivos, não foi possível a realização da pesquisa no Ramal Saracuruna por razões 

em certa medida alheias às aqui já abordadas, embora dialoguem com a superlotação e 

desorganização já citados. As tentativas de pesquisa no Ramal foram frustradas por uma greve 

de taxistas que parou a Avenida Brasil, espremeu o trânsito e superlotou descomunalmente o 

sistema de metrô e dois dias de constantes chuvas nos quais sequer consegui chegar à estação 

final para iniciar a pesquisa. Por fim, dado o político conturbado vivido pelo país (no último 

http://oglobo.globo.com/rio/superlotacao-um-problema-para-quem-usa-metro-no-rio-18338251
http://oglobo.globo.com/rio/superlotacao-um-problema-para-quem-usa-metro-no-rio-18338251
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dia de pesquisa duas mulheres me informaram antecipadamente que não queriam se 

manifestar sobre a política nacional, antes que eu pudesse explicar o teor da pesquisa), decidi 

por não prosseguir a pesquisa.  (Nos períodos de março e abril de 2016 o Brasil vivenciou um 

processo de repetidos reveses políticos no curso da instauração de um processo de 

impeachment da presidenta Dilma Roussef, ainda não finalizado quando do fim desta 

pesquisa). [7] “Juntas” é uma das frentes de luta do movimento “Juntos”, associado à 

juventude do PSOL (Partido Solidariedade) em vários Estados Brasileiros). Mais informações 

em https://juntos.org.br/c/lutas/juntas/. Último acesso 23 de maio de 2016. [8] A fala foi feita 

por Gabriela Mantuelli à reportagem da Folha de São Paulo sobre o tema. VAGÃO ROSA 

EM TRENS E METRÔ DIVIDE AS FEMINISTAS. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1484938-vagao-rosa-em-trens-e-metro-

divide-feministas.shtml. Último acesso 22 de maio de 2016. [9] Há uma resposta a mais pois 

uma das participantes da pesquisa fez questão de indicar conforto e segurança como seus 

motivos. [10] Passageira Ramal Santa Cruz complementando livremente a resposta à pergunta 

“Você acha que o ‘Vagão Rosa´ protege as mulheres?” [11] Passageira Ramal Deodoro 

complementando livremente a resposta à pergunta “Você acha que o ‘Vagão Rosa´ protege as 

mulheres?”. [12] RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA CAMARA DE 

TRANSPORTES E RODOVIAS DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS 

PÚBLICOS CONCEDIDOS DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS, FERROVIÁRIOS E 

METROVIÁRIOS E DE RODOVIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – DEZ 2015. 

Disponível em http://www.agetransp.rj.gov.br/documents/10181/118534/RELAT%C3%93 

RIO+MENSAL+DE+ATIVIDADES+DE+DEZEMBRO+DE+2015/a86a07d7-c29c-47ab-

8cfd-6850685d945a. Último acesso em 20 de maio de 2016. [13] Como explica Kimberlé 

Crenshaw, em uma metáfora, aliás, urbana, pensando as opressões como ruas, uma mulher 

que se encontra no cruzamento de diversas opressões está, efetivamente, em um lugar diverso 

daquela que não sofre o peso das mesmas estruturas de dominação. Não é, pois, uma simples 

sobreposição, mas sim uma interseção, uma interseção que precisa ser olhada em sua 

complexidade para ser, se não compreendida, não invisibilizada. Deste modo, inscrevendo-se 

na perspectiva de um feminismo intersecional, este trabalho pretende articular igualmente as 

categorias de raça e classe ao falar dessa mulher que, inegavelmente, encontrará barreiras 

específicas à sua cor e colocação social ao vivenciar a cidade. Sobretudo no Rio de Janeiro, 

cuja profunda herança escravocrata e a manutenção de um racismo estrutural mal disfarçado 

fazem com que a segregação social tenha um componente racial inegável [14] Passageira 

Ramal Santa Cruz comentando livremente o tema após o término do formulário. [15] 

PETERS, Deike. Thematic study prepared for  Sustainable Urban Mobility: Global Report on 

Human Settlements 2013. Disponível em http://unhabitat.org/urban-themes/gender/ . Último 

acesso em 22 de maio de 2016. [16] Idem. [17] Idem [18] Idem [19] Programa “Viajemos 

Seguras”, do México DF. Para informações mais detalhadas: 

http://www14.df.gob.mx/virtual/wp_inmujeres/asesorias/victimas-de-violencia-sexual-en-

transporte-publico/viajemos-seguras/. Último acesso em 20 de maio de 2016. [20] 

DUNCKEL-GRAGLIA, Amy. Women-only transportation: How “pink” public transportation 

changes public perception of women’s mobility. SUNY Stony Brook Vol.16, No 2, 2013. 

Disponível em http://www.nctr.usf.edu/wp-content/uploads/2013/07/16.2_graglia.pdf. Último 

acesso em 10 de maio de 2016. [21] Lei 4733/2006. Propositura do deputado Jorge Psciani do 

PMDB. Disponível em :  

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/b24a2da5a077847c032564f4005d4bf2/8b7edb66

591cb20b832571450063d55e?OpenDocument. Último acesso em 15 de maio de 2016. [22] 

DORNELLES SANCIONA LEI QUE APLICA MULTA A HOMEM QUE USAR O 

VAGÃO FEMININO. Disponível em http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2016-04-

05/dornelles-sanciona-lei-que-aplica-multa-a-homem-que-usar-vagao-feminino.html Último 

https://juntos.org.br/c/lutas/juntas/
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1484938-vagao-rosa-em-trens-e-metro-divide-feministas.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1484938-vagao-rosa-em-trens-e-metro-divide-feministas.shtml
http://www.agetransp.rj.gov.br/documents/10181/118534/RELAT%C3%93
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/b24a2da5a077847c032564f4005d4bf2/8b7edb66591cb20b832571450063d55e?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/b24a2da5a077847c032564f4005d4bf2/8b7edb66591cb20b832571450063d55e?OpenDocument
http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2016-04-05/dornelles-sanciona-lei-que-aplica-multa-a-homem-que-usar-vagao-feminino.html
http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2016-04-05/dornelles-sanciona-lei-que-aplica-multa-a-homem-que-usar-vagao-feminino.html
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acesso em 24 de maio de 2016. [23] METRÔ DF TERÁ VAGÃO EXCLUSIVO DURANTE 

TODO O FUNCIONAMENTO. Notícia On Line. Disponível em 

<http://noticias.r7.com/distrito-federal/metro-df-tera-vagao-exclusivo-para-mulheres-durante-

todo-o-funcionamento-31082015> Último acesso em 20 de maio de 2016. [24] LOUREIRO, 

Gabriela. Porque o vagão rosa é um retrocesso e não uma solução para as 

mulheres.Disponível em http://www.brasilpost.com.br/gabriela-loureiro/vagao-rosa-

_b_5558584.html. Último acesso em 28/10/2015 [25] MOSCHKOVICH, Marilia O vagão 

que só anda para trás. Disponível em: http://www.cartacapital.com.br/blogs/outras-

palavras/o-vagao-para-mulheres-so-anda-para-tras-1088.html  Último acesso em 28/10/2015 

[26] FRASER, Nancy. "Da Redistribuição ao Reconhecimento? Dilemas da Justiça na Era 

Pós-Socialista" in SOUZA, J. (org) Democracia Hoje. Brasília, ed. UNB, 2001. pp245-282 

[27] Idem p. 259 [28] Idem. p. 265.[29] Idem. p. 273 [30] DUNCKEL-GRAGLIA, A. 

Op.cit..[31] Em livre tradução: “A partir da perspectiva da gestão do transporte público é uma 

medida que permite ganhar tempo para a implementação de outras medidas que impliquem a 

designação de recursos econômicos e humanos para sua execução, tais como o aumento da 

frequência dos veículos de transporte e o tamanho dos espaços designados para o acesso aos 

meios de transporte (estações no caso do metrô, pontos no caso dos ônibus), de forma a 

diminuir a quantidade de pessoas transportadas por unidade de deslocamento ou, em sua 

consequência, que se reúnem na espera do mesmo.” In CEPAL, op.cit. Pag 84 [32] Disponível 

em <<http://cspconlutas.org.br/2014/07/o-vagao-exclusivo-em-sp-sob-uma-perspectiva-

feminista-classista/.>>  Último acesso 06 de maio de 2016. [33] BERGMANN, Barbara. 

“Thinking about affirmative action” in In defense of affirmative action.Basic Books: Nova 

Iorque, 1996.pp 30-31 [34] Este trabalho foi desenvolvido igualmente, porém em nível 

diverso, para minha monografia de conclusão de curso, apresentada no Departamento de 

Direito da PUC-Rio em 29 de junho de 2016. Agradeço, assim, à banca pelos comentários e 

Profa Virgínia Totti Guimarães e a doutoranda Ana Carolina Brandão, incansáveis em 

sugestão e discussão de bibliografia, por várias observações que possibilitaram a construção 

do trabalho como um todo. 
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