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RESUMO

Partindo da ideia central de que a perspectiva de gênero é fundamental para a discussão sobre

direito à cidade e mobilidade urbana, esta pesquisa tem como objetivo refletir sobre as

experiências das mulheres nos espaços públicos, atentando para as particularidades dessas

experiências em seus deslocamentos diários, sobretudo naquilo que diz respeito às micro

violências do cotidiano e como estas afetam seu direito de ir e vir de forma livre e segura. De

forma mais específica, a pesquisa tem como objetivos descobrir de que forma o assédio de rua

ocorre e como as mulheres estão interpretando, vivenciando e reagindo a este tipo de

violência. Pretende-se identificar que consequências a possibilidade de sofrer assédio traz

para o dia a dia das mulheres, especialmente no tocante aos aspectos mais subjetivos de suas

vivências pela cidade, como as emoções, os sentimentos e as sensações que essas vivências

despertam. Por fim, será apresentado um panorama de iniciativas de combate ao assédio que

vêm sendo implementadas ao longo da última década. Para alcançar os objetivos propostos,

foi realizada pesquisa documental, bibliográfica e em redes sociais, bem como metodologia

desenvolvida especificamente para os fins desta pesquisa, destinada ao registro dos trajetos e

das ocorrências e dificuldades encontradas pelas mulheres em seus deslocamentos cotidianos.

Palavras-chave: Direito à cidade. Mobilidade urbana. Assédio.



ABSTRACT

Starting from the central idea that the gender perspective is fundamental to the discussion

about the right to the city and urban mobility, this research aims to reflect on the experiences

of women in public spaces, paying attention to the particularities of these experiences in their

daily displacements, especially what concerns everyday micro-violence and how it affects

your right to come and go freely and safely. More specifically, the research aims to find out

how street harassment occurs and how women are interpreting, experiencing and reacting to

this type of violence. It is intended to identify what consequences the possibility of suffering

harassment brings to the daily lives of women, especially regarding the more subjective

aspects of their experiences around the city, such as the emotions, feelings and sensations that

these experiences arouse. Finally, an overview of harassment initiatives that have been

implemented over the last decade will be presented. In order to achieve the proposed

objectives, a documental, bibliographic and social networks research was carried out, as well

as a methodology developed specifically for the purposes of this research, aimed at recording

the paths and occurrences and difficulties encountered by women in their daily commute.

Key-words: Right to the city. Urban mobility. Harassment.
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1 INTRODUÇÃO

O ano é 1987. Por volta das sete horas da manhã, uma mulher grávida de 8 meses

toma o ônibus de sempre para ir ao trabalho. O transporte está cheio, como de costume.

Durante o trajeto, um homem que viajava próximo começa a se posicionar cada vez mais

perto, movimentando-se de maneira estranha. Depois de alguns minutos, o homem ejacula em

seu vestido. A mulher, paralisada, constata o ocorrido mas não esboça nenhuma reação, com

um misto de medo e vergonha. Apenas desce em seu destino, vai ao banheiro, chora bastante,

retoca a maquiagem e começa a realizar as tarefas daquele dia.

Agora o ano é 2017. Uma mulher de 34 anos pega um ônibus para ir ao trabalho,

como faz diariamente. Um homem se posiciona atrás dela e começa a se masturbar. Ao sentir

que o homem havia ejaculado em sua roupa, a mulher grita e chama a atenção dos outros

passageiros, que alertam o motorista e exigem a parada imediata do veículo. Um grupo ajuda

a acionar a polícia, que leva o agressor até a delegacia. O episódio foi amplamente noticiado

por jornais e programas de televisão de todo o país e passou a ser tema de discussão em rodas

de conversa e nas redes sociais (MACHADO, 2017).

O primeiro caso foi relatado por minha mãe enquanto eu explicava para ela o

objeto da minha pesquisa. Uma reação imediata de absoluto espanto foi inevitável, afinal,

naquele momento eu constatava que esse tipo de violência já ocorria na década de 1980 e que

minha mãe havia sido uma das vítimas. Ao ouvir aquele relato percebi que o chamado assédio

de rua não é um fenômeno novo. A novidade e, portanto, meu interesse pelo tema, estava

mais na forma como a sociedade e, mais especificamente, as mulheres, estão, pouco a pouco,

modificando a maneira de encarar esse tipo de violência.

O período de tempo que separa as duas situações descritas é de pouco mais de

trinta anos e as reações das vítimas são consideravelmente distintas uma da outra. A primeira

não esboçou qualquer reação, enquanto a segunda denunciou o assediador no mesmo

momento. A primeira guardou o episódio para si durante muitos anos, receosa de que a

julgassem ou culpassem, enquanto a segunda fez questão de expor e denunciar o assédio

sofrido.

Com isso não pretendo afirmar que todas as mulheres que sofreram assédio na

década de 1980 permaneceram caladas e nem que todas as mulheres que sofrem assédio

atualmente denunciam o assediador. O intuito é, antes, demonstrar o que parece ser um

processo de mudança no nível de aceitação da sociedade frente a esse tipo de violência.
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A constatação dessa mudança foi precisamente o elemento motivador do início

desta pesquisa. Embora não seja possível identificar quando ocorreram os primeiros casos de

assédio no Brasil, o fato é que não se trata de um fenômeno muito recente. Mesmo assim,

somente nos últimos cinco ou seis anos é que se passou a falar sobre o assédio como um

problema social. Do “fiu fiu”1 à “encoxada”2, atitudes que antes passavam despercebidas, que

eram vistas com normalidade e permaneciam, portanto, invisíveis, estão sendo trazidas ao

debate público.

Mesmo os comportamentos mais sutis, como um olhar mais incisivo, percebido

apenas por quem está sendo olhado, passam agora a ganhar novos significados. Aquilo que

antes podia facilmente ser interpretado como uma cantada ou um elogio, agora pode

configurar assédio. Desde a mais corriqueira, como ouvir um “gostosa!” enquanto caminha na

rua, até a mais violenta, como ter a roupa ejaculada por um passageiro dentro do transporte

público, certas atitudes masculinas estão sendo retiradas do campo da invisibilidade e da

normalidade para serem discutidas mais abertamente.

Não é possível precisar o momento exato ou apontar um único fator

desencadeador dessa mudança, mas alguns elementos podem ser levados em consideração

para explicar o que contribuiu para que toda essa discussão viesse à tona com alguma força.

Um desses elementos é a crescente movimentação de mulheres em torno de pautas feministas,

bem como a organização de coletivos por todo o país e a proliferação de páginas na internet

que abordam temáticas feministas. O maior acesso a conteúdos feministas e relacionados aos

direitos das mulheres pode ter contribuído para a recente visibilidade em torno do assédio de

rua.

Heloísa Buarque de Hollanda (2018) localiza no ano de 2015 o que chama de

explosão feminista ou o início da quarta onda do feminismo no Brasil. A aprovação do PL

5069/20133 na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal acendeu uma espécie

de sinal vermelho e provocou uma forte reação das mulheres em todo o país. Várias

manifestações foram convocadas por meio das redes sociais e os movimentos organizados de

mulheres se uniram em contraposição a esse projeto que ameaçava os direitos das mulheres

vítimas de estupro. Os protestos de então ocorreram de forma tanto espontânea quanto

1 Som emitido por assobio em direção a pessoa considerada atraente.
2 Encostar-se, geralmente por trás, e esfregar o sexo nas costas ou nas nádegas de alguém. (ENCOXAR, 2018).
3 Projeto de Lei de autoria do então deputado federal Eduardo Cunha sobre o atendimento às mulheres vítimas
de violência sexual no sistema público de saúde, determinando punição aos profissionais que incentivarem
“gestante a usar substância ou objeto abortivo, instruir ou orientar gestante sobre como praticar aborto, ou
prestar-lhe qualquer auxílio para que o pratique, ainda que sob o pretexto de redução de danos.” (BRASIL,
2013).
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inesperada e se tornaram um marco na trajetória política dos movimentos de mulheres no

Brasil.

Na esteira de Hollanda, Bogado (2018) demonstra como se dá a materialização

dos protestos organizados por meio das redes sociais e do compartilhamento de hashtags4 em

ações efetivas na rua. A autora aponta para o caráter predominantemente horizontal das

manifestações, bem como a centralidade que o corpo assume no ato de protestar. A exposição

da nudez de uma diversidade de mulheres nas ruas representa a luta pela autonomia sobre seus

corpos, a própria demonstração da conhecida frase “meu corpo, minhas regras”, que guarda

em si tantos significados5. Costa (2018), no mesmo sentido, aponta o crescimento

surpreendente do número de páginas feministas entre os anos de 2015 e 2016, com os mais

diversos temas e abordagens e com uma quantidade expressiva de seguidores.6

Toda essa movimentação nas redes e nas ruas pode ter contribuído de maneira

significativa com o debate sobre a autonomia das mulheres sobre seus corpos, levando a uma

nova percepção acerca do que é assédio e como ele pode se manifestar nas ruas e nos

transportes públicos. Essa percepção pode variar bastante entre os grupos sociais, dependendo

de diversos fatores que serão discutidos mais adiante. Aqui, a ideia é demonstrar que a

disseminação desse tipo de conteúdo pode ter interferido no nível de aceitação de parte da

sociedade frente a esse tipo de violência.

Obviamente se trata de um processo lento, que é absorvido pelas pessoas de

diferentes formas, ora com mais resistência, ora com menos; e sempre a depender de uma

série de fatores, como gênero, classe, idade, grau de escolaridade, entre outros. O fato, porém,

é que já é possível observar essa mudança se refletindo nas relações e práticas cotidianas que

se dão no contexto da mobilidade urbana nas grandes cidades. O que era corriqueiro e

insignificante passa a ser pauta de movimentos, estudos e debates.

É verdade que, antes mesmo do aumento rápido do número de coletivos

feministas, pesquisas vêm sendo realizadas com o intuito de mapear os casos de assédio,

sobretudo nos transportes públicos das grandes cidades. Organismos preocupados com as

desigualdades de gênero e áreas de estudos ligados à mobilidade urbana e aos transportes,

4 Hashtag é uma expressão bastante comum entre os usuários das redes sociais, na internet. Consiste de uma
palavra-chave antecedida pelo símbolo #, conhecido popularmente no Brasil por "jogo da velha" ou "quadrado".
(SIGNIFICADO..., 2018).
5 A Marcha das Vadias é um dos movimentos de maior proeminência internacional que nasceu e se destacou na
última década e estabeleceu as bases sobre as quais, posteriormente, desenvolveram-se discussões acerca da
autonomia das mulheres sobre seus corpos, embora não sem tensões e contradições.
6 São alguns exemplos de páginas com número considerável de seguidores: “Feminista Cansada”; “Empodere
Duas Mulheres”; “Não me Kahlo” e “Vamos Juntas?”, entre muitas outras.
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como a Geografia, a Arquitetura e as Engenharias, vêm demonstrando interesse pontual pelo

assunto7.

Apenas a título de ilustração, cito aqui dois exemplos. Em 2011 a Agência

Patrícia Galvão, organização social sem fins lucrativos que é referência no campo dos direitos

das mulheres e da comunicação, já realizava estudos e expunha o problema do assédio sexual

nos transportes coletivos (21/10/2011 – ASSÉDIO..., 2011). Em 2014, uma reportagem do

Estadão trouxe uma série de casos de assédio sexual contra mulheres, registrados pela CTPM

- Companhia Paulista de Trens Metropolitanos e pelo Metrô de São Paulo, chamando atenção

também para a subnotificação desse tipo de crime (VALLE; GODOY, 2014).

Porém, um episódio específico e mais recente acendeu o debate público de forma

mais ampla. O episódio, já relatado acima e o qual estou chamando de “caso emblemático”,

ocorreu em agosto de 2017 na Avenida Paulista, em São Paulo, e não se distingue muito de

outros tantos episódios de assédio que acontecem, às centenas, Brasil afora. No entanto, por

uma conjunção de fatores, este caso chamou atenção da sociedade e da mídia de forma

particular. Nos dias e semanas seguintes, outros casos semelhantes8 passaram a ser noticiados

e o assunto passou a ser discutido em diversos âmbitos.

A profusão de casos na mídia deu a impressão, pelo menos para aqueles que

nunca presenciaram qualquer situação parecida, de que estava havendo um verdadeiro “surto

de assédio” nos transportes urbanos do país. Não é possível afirmar com algum grau de

precisão se o número de casos de fato aumentou, principalmente pela escassez de dados

estatísticos oficiais. O fato é que o assunto passou a ser discutido em programas de auditório,

peças publicitárias, palestras e rodas de conversa. Foi também possível perceber a

movimentação das câmaras e assembleias legislativas de vários estados no sentido de discutir

e implementar medidas de combate ao assédio, principalmente pressionadas pelo intenso

debate.

No mês seguinte ao caso emblemático, em setembro de 2017, a Câmara Municipal

de Niterói aprovou Projeto de Lei que obriga as empresas de ônibus a promoverem

campanhas permanentes de combate ao assédio sexual nos transportes públicos

(CAMPANHA..., 2017). No mês de outubro do mesmo ano, uma empresa de ônibus que atua

7 Alguns destes estudos serão trabalhados ao longo do texto.
8 No mês de outubro de 2017, em Fortaleza, um homem foi denunciado por ejacular em duas mulheres dentro de
um mesmo ônibus (HOMEM..., 2017); no Rio de Janeiro, um homem foi preso em flagrante depois de ejacular
na perna de uma mulher dentro do BRT - Bus Rapid Transit (HOMEM..., 2017); em Samambaia, no Distrito
Federal, uma mulher denunciou um passageiro por passar os cotovelos em suas pernas intencionalmente, tendo
seu depoimento validado por testemunhas (MULHER..., 2017), entre outros episódios que foram veiculados na
imprensa e nas redes sociais.
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na cidade do Rio de Janeiro lançou campanha com o slogan “O ônibus é público, meu corpo

não!”, com o intuito de incentivar a denúncia desse tipo de crime e de orientar as vítimas

sobre como agir em casos de assédio (EMPRESA..., 2017). Já em novembro de 2017, no

Ceará, o Tribunal de Justiça, com o apoio do Governo do Estado, lançou campanha educativa

de combate ao assédio nos transportes coletivos de Fortaleza, com a fixação de cartazes nos

2.400 ônibus que então circulavam na capital (FAHEINA, 2017).

No âmbito nacional, até setembro de 2018 o assédio em locais públicos não

configurava crime, pois era considerado apenas contravenção penal e não merecia muita

atenção de agentes policiais e órgãos públicos. Com o crescimento do debate em torno do

tema, foi sancionada a Lei nº 13.718/2018, que altera o Código Penal para tipificar atos de

importunação sexual, o que incluiria condutas abusivas de assédio de rua e no interior de

transportes públicos.

A divulgação de tantos casos e o interesse do poder público possibilitaram o

acesso às narrativas de vítimas de assédio de rua ou dentro de ônibus e metrô, ampliando o

debate em torno do assunto e tornando visível um problema que diz respeito diretamente à

mobilidade urbana e ao direito de ir e vir de mulheres e meninas brasileiras.

No contexto amplo da agenda de pesquisas sobre violência contra mulheres, é

notório que os casos de violência doméstica ou cometida por pessoas conhecidas ou próximas,

como companheiros ou ex companheiros, são os mais comuns. Segundo o Fórum Brasileiro

de Segurança Pública, em pesquisa publicada no início de 20199, 16 milhões de mulheres com

16 anos ou mais sofreram algum tipo de violência em 2018. Desse total, 76,4% disseram que

o autor da violência foi um conhecido e 42% afirmaram que a violência ocorreu dentro de

casa. Sobretudo desde a promulgação da Lei Maria da Penha, com a ampliação das

possibilidades de denúncia por meio das delegacias especializadas, houve um aprofundamento

do debate em torno das relações de poder e das opressões que caracterizam o ambiente

doméstico.

Por outro lado, as violências cometidas por desconhecidos nos espaços públicos,

como as ruas e os transportes coletivos, não recebem a mesma atenção. Seja por falta de

dados estatísticos advindos da lacuna legislativa existente até setembro de 2018, seja pela

própria naturalização das violências ditas mais sutis ou simbólicas, como o assédio de rua, por

exemplo. Como demonstrarei mais adiante, existe uma linha de continuidade entre ambos os

tipos de opressão, isto é, as que ocorrem no âmbito público e as que se restringem ao espaço

privado, motivo pelo qual merecem uma análise mais integrada.

9 Relatório Visível e invisível: a vitimização de mulheres no Brasil. Disponível em: http://bit.ly/2Gt0Cuq.

http://bit.ly/2Gt0Cuq.
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Diante desse quadro, destaco a importância de se lançar um olhar sociológico

sobre a mobilidade urbana que atente especificamente para as vivências das mulheres que

utilizam cotidianamente o transporte coletivo, especialmente observando como a

possibilidade de sofrer assédio pode interferir no seu direito de ir e vir. Esse olhar deve ainda

adotar uma perspectiva interseccional10, isto é, deve observar o fato de que as mulheres não

formam um todo homogêneo e colocar no centro do debate as particularidades e diferenças de

classe, raça, geracional, entre outras.

Isso é importante porque a socialização de meninas e suas experiências ao longo

da vida podem em parte determinar seu grau de tolerância em relação ao assédio e às demais

violências, sendo que essa socialização é informada por aspectos sociais, econômicos,

culturais, entre outros. O baixo acesso à educação formal de qualidade e a informações sobre

educação sexual, por exemplo, pode influenciar a maneira como alguém encara o assédio; o

fator etário também incide sobre as percepções de homens e mulheres acerca das diferenças

entre assédio e paquera ou flerte, fincadas em outra época e outros valores; a questão da raça

também exerce um papel importante quando se fala de violências de cunho sexual, já que os

corpos negros sofrem uma hiperssexualização que remonta aos tempos da escravidão, como

se verá mais adiante.

Nesse sentido, observar a mobilidade urbana significa também observar

fenômenos sociais relevantes para compreender aspectos da sociedade brasileira, entre os

quais estão aqueles relacionados às desigualdades de gênero. Os ônibus, metrôs, as ruas e as

calçadas, além dos terminais e paradas de ônibus são palco de determinadas interações sociais

que revelam performances de dominação masculina, sendo uma de suas principais expressões

o assédio. Trata-se de um recorte da realidade social por meio do qual é possível observar

traços de uma estrutura social mais ampla. Assim, pensar a mobilidade urbana nessa

perspectiva é também refletir sobre a presença das mulheres nos espaços públicos e o que essa

presença, a despeito de todas as conquistas, ainda provoca.

A cada vez maior atuação das mulheres nos espaços públicos ainda é, portanto,

permeada de conflitos e silêncios. Suas experiências nestes espaços são omitidas das

narrativas históricas tradicionais, influenciadas sobretudo pela racionalidade característica do

século XIX, a qual dividiu o mundo entre público e privado, confinando homens e mulheres a

papéis sociais definidos segundo essa lógica (PERROT, 2005). Tal divisão de papéis pode ser

10 A ideia de interseccionalidade se contrapõe à noção liberal de universalidade e propõe a consideração das
múltiplas opressões sofridas pelos sujeitos, bem como a sobreposição dessas opressões. Uma de suas mais
proeminentes estudiosas é Kimberlé Crenshaw.
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especialmente prejudicial às mulheres, já que cabe a estas o espaço privado, doméstico, onde

a política, portanto, não entra (BIROLI, 2014).

No âmbito da ciência, a principal contribuição das teorias feministas foi

justamente introduzir as experiências das mulheres no processo de produção científica, do

qual, até o século XX, estavam completamente excluídas. As pesquisas acadêmicas, os

conceitos e categorias elaborados para pensar a realidade social durante muito tempo se

apoiaram no paradigma masculino, branco e universal (PATEMAN, 1993; SCAVONE, 2004).

Isto significou relegar a segundo plano as vivências de metade da humanidade, ou seja, as

mulheres.

Dessa forma, o objetivo geral da pesquisa é refletir sobre as experiências das

mulheres nos espaços públicos da cidade de Fortaleza, no Ceará, atentando para as

particularidades dessas experiências em seus deslocamentos diários, sobretudo naquilo que

diz respeito às micro violências do cotidiano e como estas afetam seu direito de ir e vir de

forma livre e segura. Mais especificamente, nortearão a pesquisa os seguintes

questionamentos: o que as mulheres consideram assédio? Como as mulheres estão

interpretando, vivenciando e reagindo às experiências de assédio de rua? Que consequências a

possibilidade de sofrer esse tipo de violência traz para o cotidiano das mulheres? E o que o

poder público vem fazendo a respeito?

Um objeto de pesquisa dessa natureza, pela sua complexidade, demanda a adoção

de múltiplas metodologias. As vivências com o assédio, sobretudo em seus aspectos mais

sensíveis, não são facilmente acessadas, de forma que as experiências não estão dadas. Dessa

forma, em uma primeira etapa do estudo, foi realizada pesquisa documental, assim como um

levantamento de dados e notícias principalmente em páginas da internet. Ao mesmo tempo,

mantive conversas informais com mulheres próximas a fim de coletar impressões sobre o

tema, bem como mantive um arquivo de anotações pessoais e relatos de assédio que

chegavam espontaneamente até mim, o qual resultou em um bom acúmulo de dados e de

inspiração para a pesquisa. Foram ainda realizados grupos focais e entrevistas.

Por fim, orientada pela proposta de Barreira (2017, p. 8) sobre “a necessidade de

não desperdiçar caminhos intuitivos” e sobre a importância da criatividade e da imaginação

sociológica em objetos de investigação não convencionais, foi elaborada uma metodologia

qualitativa específica para apreender os aspectos mais subjetivos que permeiam as

experiências das mulheres com o assédio de rua. Essa metodologia, descrita de maneira mais

minuciosa no tópico seguinte, foi aplicada com um grupo de interlocutoras voluntárias jovens
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e, em sua maioria, universitárias, de modo que a maior parte da massa de dados qualitativos

colhidos e analisados se refere a este universo específico.

Todo esse processo de delineamento e adequação das metodologias ao objeto de

pesquisa, bem como de elaboração e desenvolvimento da metodologia criada passa a ser

apresentado a seguir.

1.1 Percursos metodológicos e epistemológicos

Caminhar três quarteirões até a academia passou a ser estressante. Certo dia, o sol

já baixando, eu percorria o caminho a passos rápidos quando percebi um carro diminuindo a

velocidade e aproximando-se de mim. O homem que conduzia o veículo baixou o vidro e

disparou um “gostosa!”. Quis xingar, chorar, sumir. Tremendo, completei o caminho até a

academia e, ao encontrar professores e amigos, esqueci o ocorrido em poucos minutos. No

entanto, algo daquele episódio permaneceu ali, em algum lugar no fundo da memória, que é

sempre acessado a cada vez que caminho a pé pela cidade. Sobretudo se estiver vestindo

roupas mais justas ou curtas, a sensação incômoda de estar exposta volta com força.

Aos poucos fui me dando conta de que quase todos os dias ouvia uma buzina aqui,

sentia uma olhada mais invasiva ali e recebia algumas doses de assédio verbal. A sensação de

estar sempre alerta e tensa estava me desestimulando a frequentar a academia. No entanto,

logo veio a solução, a qual se deu de forma fácil e confortável para mim, apesar de ridícula

em certa medida. Tirar o carro da garagem para percorrer uma distância de três quarteirões

simplesmente não parecia correto. Mas o incômodo com o assédio e o medo constante de

passar por situações constrangedoras e, no limite, até perigosas, acabaram pesando mais. O

fato, contudo, é que a saída que encontrei tem tudo a ver com a minha posição no campo

social. Explico: pertencer a uma família de classe média me possibilitou ter um carro à

disposição e a habilitação para conduzir.

A situação descrita, há tanto tempo vivenciada, ensejou questionamentos que

permanecem até hoje. Sobretudo após assistir ao boom midiático a partir do emblemático caso

do homem que ejaculou na roupa de uma mulher em um ônibus que passava pela Avenida
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Paulista, as perguntas iniciais se somaram a outras tantas: as mulheres em geral passam por

esse tipo de situação? Que comportamentos as mulheres consideram assédio? O que fazem

aquelas que dependem do transporte público para realizar as atividades do dia a dia? Como

lidam com o assédio ou com o medo constante de passar por situações de assédio? O que as

incomoda e quais as suas experiências enquanto mulheres que se locomovem pela cidade?

Para além de descobrir se as mulheres sofrem assédio de rua e em que locais

específicos eles costumam ocorrer, eu estava interessada em saber como exatamente o assédio

acontece, como as vítimas interpretam o assédio, o que elas sentem na hora e como reagem.

Meu objetivo era acessar a dimensão mais subjetiva dos sentimentos, das sensações, de como

as mulheres elaboram ou interpretam o assédio de rua, bem como se e em que medida esse

tipo de situação afeta seus cotidianos, seus trajetos, suas visões sobre o próprio corpo, enfim,

suas vidas. Eu queria chegar às informações mais íntimas, aquelas que não aparecem nas

coberturas dos jornais. As emoções seriam encaradas, portanto, como elementos sociais que

emergem da interação com outros sujeitos no cenário urbano (KOURY, 2009).

Na primeira etapa da pesquisa, dediquei-me a conversar com as mulheres

próximas a mim sobre suas experiências ao caminhar pelas ruas, ao utilizar o transporte

público, ao andar de bicicleta, ao tomar um táxi ou Uber11, ou mesmo ao dirigir um carro.

Busquei também relatos de assédio de rua nas redes sociais, como Facebook e Instagram12.

Com o tempo, cada vez mais pessoas tomaram conhecimento do meu tema de pesquisa e

passaram a me contar, espontaneamente, suas experiências ou as de amigas. Os colegas

também passaram a me mandar matérias de jornais, blogs e páginas da internet, além de dicas

de vídeos e documentários que tratam do tema.

Com esse acúmulo inicial de informações, comecei a entender e delimitar melhor

o meu problema de pesquisa, mas permanecia com o desafio do “como”. Eu já tinha perguntas

norteadoras e objetivos estabelecidos, mas não sabia ainda como alcançá-los. Aplicar

questionários e realizar entrevistas não me parecia suficiente. O assédio de rua é algo da

ordem do cotidiano e, de tão naturalizado, acaba muitas vezes esquecido com o passar dos

dias. Sempre há uma ou duas situações mais marcantes, que permanecem na memória por

mais tempo. No entanto, a maior parte das micro violências sofridas na confusão do trânsito,

11 Empresa multinacional americana que presta serviços na área do transporte privado urbano, através de um
aplicativo para celular que permite a busca por motoristas baseada na localização.
12 São mídias/redes sociais que conectam pessoas de todo o mundo. Enquanto o facebook permite textos e
vídeos mais longos, o instagram é mais alimentado com fotos e vídeos curtos. Ambos são utilizados por pessoas
físicas anônimas que apenas querem se conectar a amigos, por empresas que querem disseminar algum conteúdo
ou fazer propaganda de seus produtos; há também perfis de jornais, blogs e revistas que publicam nessas redes
sobre os mais diversos assuntos.
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aquelas mais sutis ou simbólicas, embora se acumulem lá no íntimo e reforcem as sensações

de medo e insegurança, são mais rapidamente esquecidas em seus detalhes.

Para saber como se dão exatamente as experiências das mulheres pela cidade,

como se sentem ao caminharem pelas ruas, ao tomarem um ônibus lotado ou um Uber de

madrugada, por exemplo, eu teria de acompanhá-las ao longo dos dias, observar mais de perto

suas reações, identificar seus sentimentos, o que, de início, pareceu um trabalho impossível

para uma só pesquisadora. Foram semanas pensando no melhor método para obter os dados

desejados. Como acessar informações tão subjetivas, tão íntimas e, talvez por isso, tão

invisíveis?

Comecei então, seguindo as lições de Wright Mills (2009) sobre o artesanato

intelectual, a alimentar uma espécie de arquivo ou diário de campo. O arquivo era

majoritariamente alimentado com relatos pessoais de assédio, mas também com tudo aquilo

que guardasse alguma relação com o tema da pesquisa: matérias de jornais e revistas, textos

de blogs e páginas da internet, peças publicitárias, casos discutidos em programas de auditório,

palestras, publicações pessoais em redes sociais, entre outros. Como ensina Barreira (2017, p.

19):
O arquivo expressaria a junção entre o que o intelectual está fazendo e o que está
vivenciando na condição de sujeito inscrito em um tempo e espaço. Permitiria a
captura de pensamentos marginais, ou ainda prematuros, servindo de controle para
evitar repetições no trabalho. Trechos anotados, conversas e sonhos, enfim, escritos
vários acerca de situações observadas serviriam de material para o exercício
cotidiano da reflexão.

À medida que descrevia no diário os casos de assédio que me contavam, o diário

de campo passou a ser, ao mesmo tempo, também um diário íntimo. O ato de registrar os

relatos de assédio que ouvia de maneira informal me estimulou a anotar e pensar sobre as

formas de assédio que eu própria sofria. Nesse período, pude perceber a relevância e o lugar

que o assédio ocupa no cotidiano das mulheres. E foi justamente realizando esse exercício que

pensei: e se eu tivesse acesso aos diários escritos por outras mulheres?

Tive então a ideia de criar um diário para ser usado por mulheres dispostas a

participar da pesquisa por um período de quinze dias. No diário deveriam ser registrados os

principais trajetos realizados no dia a dia, os modais utilizados para realizar esses trajetos,

bem como os horários de saída e chegada a cada destino. O diário deveria trazer ainda um

espaço para que as participantes escrevessem e descrevessem as situações desconfortáveis que

tivessem relação com o assédio de rua, podendo registrar também outras que chamassem

atenção. A ideia, enfim, era que pudessem manter um diário com o fim específico de registro

de suas experiências pela cidade por um período determinado.
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O uso de diários é uma prática cultural típica da modernidade, a qual ganhou força

como “coisa de mulher” mais precisamente no século XIX. Apesar de atualmente ser

conhecido como um costume tipicamente feminino e juvenil, como algo feito por

adolescentes que desejam escrever intimamente sobre sentimentos e registrar momentos do

dia a dia, em momento histórico anterior os diários foram também utilizados pelos primeiros

exploradores europeus, por antropólogos, por romancistas, pessoas famosas que ocuparam

cargos políticos importantes, e também por completos anônimos (HENRIQUE, 2008).

Os diários também têm sido usados como interessantes fontes de pesquisa,

sobretudo por historiadores. O historiador Philippe Lejeune é considerado um precursor na

utilização de diários íntimos como fonte de pesquisa. Segundo sua perspectiva, diários de uma

pessoa, conhecida ou não, podem fornecer elementos importantes para a compreensão do

meio social e cultural que a cerca ou cercava, bem como de um determinado período histórico.

Em sua famosa pesquisa sobre diários de garotas francesas, ele afirma:

Escrever um diário foi sempre uma atividade característica das filhas da nobreza e
da burguesia, mas, em uma certa medida, a prática se espalhou “para baixo”, de
modo análogo ao sistema educacional. [...] Encontrei poucos diários de rapazes. É
fácil provar que essa discrepância entre os gêneros é principalmente cultural. As
garotas são ensinadas a manter um diário, os garotos não. É parte do sistema
disciplinar para torná-las boas esposas, boas cristãs e boas mães. O diário é uma das
técnicas usadas para fazê-las colaborar com sua própria disciplina. [...] A Igreja
Católica que mais ou menos controlou a totalidade da educação das garotas até 1880,
tinha, no entanto, uma posição ambígua no que diz respeito ao uso do diário como
um método educativo. [...] Nada poderia evitar que uma garota usasse o diário como
um meio de construir uma personalidade independente, de pensar por si mesma
(LEJEUNE, 1997, p. 105-106).

Pelas suas palavras é possível constatar que, de fato, a prática de manter um diário

foi culturalmente disseminada como algo do “universo feminino”. Há uma lacuna nesses

estudos sobre como essa prática cultural se espalhou para outros países, sobretudo países da

América Latina13. No entanto, o fato inegável é que essa prática está fortemente presente nos

costumes de adolescentes e jovens brasileiras. É certo que houve uma mudança paulatina e,

atualmente, costuma-se denominar o antigo diário de agenda. Mas o artefato continua

cumprindo a função de ser um espaço íntimo, ora de desabafo, ora de organização das

atividades e compromissos, ora de registro de situações, opiniões e sentimentos.

Assumindo o exercício de manter um diário como uma prática inserida no campo

da escrita de si (FOUCAULT, 1992), a ideia para a pesquisa era ter acesso aos escritos de

13 No Brasil há interessantes exemplos de diários, tanto de anônimos como de pessoas famosas, que foram
posteriormente publicados. Um exemplo que ganhou notoriedade mais recentemente e que ilustra bem o fato de
que a prática se disseminou também entre as classes menos favorecidas é o caso de Maria Carolina de Jesus,
autora de Quarto de despejo: diário de uma favelada. (1960)
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mulheres sobre suas experiências ao se locomoverem pela cidade, descrições de situações de

assédio vivenciadas, os sentimentos envolvidos, as reações ou omissões, os pensamentos e

opiniões sobre as pequenas violências sofridas no cotidiano. Metodologicamente, o artefato

funcionaria como aquilo que os sociólogos da Escola de Chicago denominaram de “confissão

científica” ou, para usar as palavras de Philippe Artières (1998), o ato de arquivar a própria

vida.

Ainda na esteira de Artières (1998), embora o ato de arquivar a própria vida na

forma da escrita de diários não seja uma prática neutra, haja vista estarmos sempre escrevendo

para um leitor, autorizado ou não, trata-se de um processo de subjetivação do eu e de suas

experiências de uma maneira muito particular e com imenso valor social.

Diante da impossibilidade, ao menos no âmbito de uma pesquisa de mestrado, de

ter acesso a diários íntimos já escritos de mulheres que sofrem com situações de assédio de

rua, a saída era criar diários próprios para que fossem alimentados com relatos sobre o

cotidiano de mulheres que se locomovem pela cidade e no qual pudessem ser registradas as

informações que interessam para o alcance dos objetivos aqui propostos. Com tudo isso em

mente, procurei dois alunos do curso de Design da Universidade Federal do Ceará, Catarina

Alencar e Alexander Carneiro, que poderiam concretizar minhas ideias e desenvolver o

artefato. O resultado passa a ser ilustrado abaixo:

Figura 1 – Capa do Passaporte Diário e Introdução com apresentação,

explicando o objetivo do artefato

Fonte: Elaborada pela autora.
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Figura 2 – Instruções de como deveria ser utilizado o Passaporte Diário com

contato para eventuais dúvidas

Fonte: Elaborada pela autora.

Nas primeiras páginas, escrevi uma introdução para explicar resumidamente os

objetivos da pesquisa, bem como instruções para a correta utilização do diário. Disponibilizei

também meu número de telefone e endereço eletrônico, caso as voluntárias sentissem

necessidade de entrar em contato. Nas páginas seguintes, foi incluído um exemplo de como as

informações sobre origem/destino, horários de saída e chegada e modais utilizados deveriam

ser preenchidas no diário, com disponibilização de legenda explicativa dos ícones elaborados

pelos designers:
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Figura 3 – Exemplo de como o diário deveria ser preenchido e legenda

explicando os ícones

Fonte: Elaborada pela autora.

A partir daqui, o diário é composto por seis páginas contendo o diagrama ilustrado

abaixo, para que as participantes registrassem os seis principais trajetos realizados no dia a dia,

bem como o tempo levado para realizar cada trajeto e os modais utilizados para tanto:

bicicleta, motocicleta, ônibus/metrô, carro, carro compartilhado (táxi, Uber, etc), a pé. Em

seguida, o diário passa a conter dezoito páginas para que as voluntárias registrassem o que eu

chamei de “ocorrências”, descrevendo a situação e contando sobre como se sentiram, como

reagiram e o que pensam sobre aquilo.

Senti necessidade de delimitar alguns tipos de ocorrências que, conforme as

informações obtidas na etapa inicial da pesquisa, são as mais recorrentes no dia a dia das

mulheres que se locomovem pela cidade. Assim, as dificuldades e obstáculos mais relatados

foram: passar por percursos mal iluminados; receber olhares insistentes e constrangedores;

ouvir palavras de cunho sexual, sons ou buzinas; receber toques indevidos em alguma parte

do corpo; sofrer assalto ou tentativa de assalto e estupro. Embora o foco da pesquisa sejam os

casos de assédio de rua, o medo de sofrer assalto, conforme destaca Gonçalves (2019), é uma

realidade presente no dia a dia dos moradores de Fortaleza e apareceu diversas vezes como

um fator limitador do direito de ir e vir das mulheres, motivo pelo qual optei por inserir essa

ocorrência no diário e verificar seu peso no dia a dia das participantes.
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Figura 4 – Páginas destinadas aos relatos do trajeto e das ocorrências

Fonte: Elaborada pela autora.

Com o diário pronto, passei à etapa de divulgação da pesquisa e espera de adesão

de mulheres que se interessassem em participar. O critério que se mostrou mais adequado foi

o da adesão voluntária à pesquisa para evitar que eu escolhesse as minhas interlocutoras. Fiz

publicações em páginas da Universidade Federal do Ceará na rede social Facebook, como a

página oficial do campus do Pici e a página do Centro de Humanidades. A divulgação foi feita

também no perfil @ufcinforma14 no Instagram. Com a repercussão das postagens na internet,

fui convidada pelo programa UFC TV15 para falar sobre a pesquisa e sobre a ideia de utilizar

o instrumento do diário para coletar relatos de assédio. Aproveitei a oportunidade para

divulgar a pesquisa e, dessa forma, alcancei mais mulheres.

Na divulgação, eu pedia que as interessadas preenchessem um breve formulário

que era automaticamente enviado para meu e-mail (Apêndice A). Uma vez recebido o

formulário preenchido, eu entrava em contato com cada interessada, explicando em detalhes

como funcionaria a pesquisa e solicitando uma confirmação do interesse em participar. No

total recebi 98 formulários preenchidos; desse total, duas não informaram um e-mail válido

14 Perfil oficial da Universidade Federal do Ceará no Instagram, que conta atualmente com 73 mil seguidores.
15 O Programa UFCTV é uma revista eletrônica com meia hora de duração, veiculado pela TV Fortaleza. O
Programa apresenta a produção da Universidade, informando onde e como ela está presente no cotidiano das
pessoas. O UFCTV também traz um resumo dos principais acontecimentos na Universidade e uma agenda
cultural voltada para atividades gratuitas ou a preços populares. O vídeo da entrevista está disponível no
YouTube (PESQUISADORA..., 2018).
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para que eu pudesse entrar em contato, de forma que restaram 96 mulheres que inicialmente

demonstraram interesse em participar da pesquisa.

A segunda etapa consistia então em entrar em contato com as interessadas para

explicar detalhadamente como funcionaria o uso do diário. Mandei e-mail para as 96

potenciais participantes com informações sobre como poderia se dar a entrega do artefato,

sobre a necessidade de participar de um grupo focal após o período de 15 dias de uso do

diário, entre outros detalhes. Após o envio das mensagens, recebi 36 mensagens confirmando

interesse em participar da pesquisa.

A etapa seguinte consistiu na impressão e entrega dos diários. Do total, 7 foram

enviados pelos correios e 29 foram entregues pessoalmente, seja no campus do Pici, no

Centro de Humanidades, na Faculdade de Direito ou no local de trabalho da voluntária,

sempre de acordo com a disponibilidade das participantes. Na ocasião da entrega do diário, eu

me apresentava, discorria brevemente sobre minha pesquisa e explicava como deveria ser o

preenchimento e uso do diário. Era um momento também de conhecer a participante e

estabelecer uma relação mais próxima.

O diário foi usado por 36 voluntárias, de diferentes idades e regiões da cidade.

Como a divulgação se deu majoritariamente em ambientes – virtuais ou não – acadêmicos, o

universo de participantes ficou restrito a universitárias, ex-universitárias ou mulheres que

estão buscando ingressar em algum curso da universidade. Também por esse motivo, a média

de idade das participantes é de 22,3 anos, o que se revelou um dos principais limites da

metodologia adotada.

A idade e a escolaridade são alguns dos fatores que podem interferir na maneira

como as mulheres encaram o assédio, conforme pude apurar por meio de conversas informais

com colegas e mulheres próximas. Há, contudo, voluntárias de inúmeros bairros de Fortaleza

e da Região Metropolitana, trazendo para o estudo uma boa variedade de trajetos realizados

pela cidade, conforme mapa abaixo:
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Figura 5 - Mapa de Fortaleza com marcações indicando os bairros de residência das
participantes da pesquisa.

Fonte: Disponível em http://bit.ly/396HeQb (com adaptações).

Após o uso do diário pelo período de 15 dias, 6 grupos focais foram realizados

com 25 participantes ao todo. Houve certa dificuldade em conciliar datas e horários para a

realização dos grupos focais, de modo que 11 mulheres, embora tenham participado da etapa

de registro dos diários, não participaram dos grupos focais. Entre as 36 mulheres que

utilizaram os diários, 25 efetivamente os devolveram com as anotações e registros solicitados,

conforme a tabela:

Tabela 1 – Perfil das participantes da pesquisa e ocorrências registradas no Passaporte Diário

Iniciais Idade Cor da
pele

Bairro de
residência

Escolaridade Ocorrências
registradas durante
o período de 15 dias

Participou do
grupo focal?

L.K. 21 Branca Paupina Ensino Superior
Incompleto

- Percurso mal
iluminado (1)

sim

http://bit.ly/396HeQb
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- Olhares masculinos
insistentes (4)
- Palavras, sons ou
buzinas dirigidas a
você (3)

K.M. 20 Parda Álvaro
Weyne

Ensino Superior
Incompleto

- Percurso mal
iluminado (1)
- Olhares masculinos
insistentes (5)
- Palavras, sons ou
buzinas dirigidas a
você (6)
- Toque indevido (1)

sim

E.T. 35 Preta Piratininga -
Maracanaú

Ensino Superior
Incompleto

- Olhares masculinos
insistentes (3)
- Palavras, sons ou
buzinas dirigidas a
você (2)

sim

P.N. 18 Preta São João do
Tauape

Ensino Superior
Incompleto

- Percurso mal
iluminado (1)
- Olhares masculinos
insistentes (1)
- Palavras, sons ou
buzinas dirigidas a
você (2)
- Toque indevido (1)

sim

D.T. 23 Branca São João do
Tauape

Ensino Superior
Completo

- Percurso mal
iluminado (2)
- Olhares masculinos
insistentes (3)
- Palavras, sons ou
buzinas dirigidas a
você (4)

sim

M.G. 20 Parda Parangaba Ensino Superior
Incompleto

- Percurso mal
iluminado (12)
- Olhares masculinos
insistentes (12)
- Palavras, sons ou
buzinas dirigidas a
você (3)

sim

B.F. 19 Parda Benfica Ensino Superior
Incompleto

- Percurso mal
iluminado (1)

sim

J.C. 21 Preta Itaoca Ensino Superior
Incompleto

- Olhares masculinos
insistentes (1)

sim

E.P. 23 Preta Edson
Queiroz

Ensino Superior
Incompleto

- Olhares masculinos
insistentes (5)
- Palavras, sons ou
buzinas dirigidas a
você (2)

sim

N.M. 25 Branca Quintino
Cunha

Ensino Superior
Incompleto

- Palavras, sons ou
buzinas dirigidas a
você (1)
- Toque indevido (1)

sim

S.C. 25 Preta Jangurussu Ensino Superior
Completo

- Percurso mal
iluminado (1)
- Olhares masculinos
insistentes (1)
- Toque indevido (1)

sim

A.V. 20 Branca Vila Velha Ensino Superior - Olhares masculinos sim
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Incompleto insistentes (2)
- Palavras, sons ou
buzinas dirigidas a
você (1)
- Toque indevido (2)

E.M. 20 Branca Varjota Ensino Superior
Incompleto

- Percurso mal
iluminado (1)
- Olhares masculinos
insistentes (2)
- Palavras, sons ou
buzinas dirigidas a
você (2)

sim

L.V. 20 Preta Varjota Ensino Superior
Incompleto

- Percurso mal
iluminado (3)
- Olhares masculinos
insistentes (5)
- Palavras, sons ou
buzinas dirigidas a
você (2)
- Toque indevido (1)

sim

M.M. 20 Branca Jardim
Guanabara

Ensino Superior
Incompleto

- Olhares masculinos
insistentes (1)
- Palavras, sons ou
buzinas dirigidas a
você (2)

sim

A.V.S. 18 Parda Centro Ensino Superior
Incompleto

- Percurso mal
iluminado (1)
- Olhares masculinos
insistentes (3)
- Palavras, sons ou
buzinas dirigidas a
você (1)
- Toque indevido (1)

sim

V.V. 20 Branca Benfica Ensino Superior
Completo

- Percurso mal
iluminado (1)
- Olhares masculinos
insistentes (1)
- Palavras, sons ou
buzinas dirigidas a
você (3)

sim

D.R. 20 Parda Benfica Ensino Superior
Incompleto

- Percurso mal
iluminado (1)
- Olhares masculinos
insistentes (1)
- Palavras, sons ou
buzinas dirigidas a
você (1)

sim

A.L. 24 Amarela Siqueira Ensino Superior
Completo

- Percurso mal
iluminado (1)
- Olhares masculinos
insistentes (1)
- Toque indevido (1)

sim

L.A. 24 Branca Quintino
Cunha

Ensino Superior
Incompleto

- Olhares masculinos
insistentes (1)
- Palavras, sons ou
buzinas dirigidas a
você (1)

sim

J.C. 27 Branca Meireles Ensino Superior
Incompleto

- Olhares masculinos
insistentes (3)

sim



35

- Palavras, sons ou
buzinas dirigidas a
você (1)

B.S. 20 Branca Bom Jardim Ensino Superior
Incompleto

- Olhares masculinos
insistentes (3)
- Toque indevido (1)

sim

J.T. 30 Branca Jóquei Clube Pós-Graduação - Percurso mal
iluminado (3)
- Olhares masculinos
insistentes (3)
- Palavras, sons ou
buzinas dirigidas a
você (2)

sim

M.R. 22 Parda Engenheiro
Luciano
Cavalcante

Ensino Superior
Incompleto

- Olhares masculinos
insistentes (1)

não

A.K. 30 Parda Parreão Ensino Superior
Completo

- Palavras, sons ou
buzinas dirigidas a
você (1)
- Toque indevido (1)

não

Fonte: Elaborada pela autora.

Os grupos focais foram pensados para serem uma oportunidade de as voluntárias

falarem sobre situações que não conseguiram expressar por escrito; outro intuito era o de

estimular a fala das participantes sobre a experiência de usar o diário, como uma espécie de

feedback sobre a eficácia da metodologia, bem como aprofundar as vivências em relação ao

assédio de rua e ouvir os relatos de outras mulheres.

Nesse sentido, de acordo com Kind (2004, p. 126), o grupo focal seria “[...] um

procedimento de coleta de dados no qual o pesquisador tem a possibilidade de ouvir vários

sujeitos ao mesmo tempo, além de observar as interações características do processo grupal.”

Outro aspecto interessante é o de que:
Os grupos focais utilizam a interação grupal para produzir dados e insights que
seriam dificilmente conseguidos fora do grupo. Os dados obtidos, então, levam em
conta o processo do grupo, tomados como maior do que a soma das opiniões,
sentimentos e pontos de vista individuais em jogo. [...] Tem como objetivo obter
uma variedade de informações, sentimentos, experiências, representações de
pequenos grupos acerca de um tema determinado (KIND, 2004, p. 126).

Sônia Gondim (2002, p. 150), abordando as diferenças entre as técnicas de

investigação social quantitativa e qualitativa, chama atenção para um interessante aspecto

próprio desta última, o qual considero central nesta pesquisa:
Em contrapartida, para aqueles que optam pela abordagem qualitativa os critérios
são a compreensão de uma realidade particular, a auto-reflexão e a ação
emancipatória. O conhecimento do mundo, para os adeptos desta última, não deve
ser um fim em si mesmo, mas um instrumento para a autoconscientização e ação
humana. Com isto há uma diminuição da distância entre a produção e a aplicação do
conhecimento, bem como um aumento da exigência do comprometimento do
pesquisador com a transformação social.
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A partir dos grupos focais, portanto, pude observar a interação entre mulheres

desconhecidas ao falarem sobre suas experiências com o assédio, bem como avaliar o

resultado do uso dos diários em seus discursos. Um resultado interessante foi observar

justamente um certo efeito pedagógico do uso dos diários entre as participantes. Vários foram

os relatos de “tomada de consciência” sobre os assédios invisíveis que ocorrem no cotidiano,

ou de ter gostado de poder desabafar sobre essas pequenas violências do dia a dia, ou mesmo

de ter sofrido com a obrigação de relembrar e descrever o ocorrido. Foi interessante também

observar como a fala de uma participante dava ensejo para que outra, que antes estava mais

retraída, decidisse se manifestar, como nos exemplos que seguem:

O que eu gostei mais de fazer o diário foi de repensar o sentimento de quando
acontece o assédio. É constrangedor na hora mas, assim, você acaba deixando de
lado, passou, passou, acabou, e quando você vai fazer o diário, você vê que sente de
novo aquilo, é como se você estivesse passando por aquela situação novamente e
não é confortável. Você sente um desconforto de estar revivendo aquilo, porque
você tá anotando, você tá refazendo uma cena e o sentimento volta, não fica
esquecido sabe? Não fica no passado, ele tá vivo, tá ali dentro de você, então é bem
desconfortável. Não é legal, porque você revive aquela sensação de novo. (E.T.,
preta, 35 anos).

[...] mas eu acho que isso que ela falou é importante, de você não simplesmente
deixar pra lá, você perceber que aquilo que aconteceu não é uma coisa legal e, de
alguma forma, escrever te ajuda a processar melhor o que tá acontecendo Que às
vezes a gente só deixa pra lá e foi, acabou, a gente esquece que aconteceu, mas a
gente sabe que aconteceu. (L. K., branca, 21 anos).

Eu também senti essa mesma coisa de reviver o sentimento do assédio, assim...
Quando eu fui escrever sobre o que aconteceu no primeiro dia que eu peguei o diário,
eu fiquei me sentindo... eu demorei um pouco, sabe? Pra organizar as palavras, pra
poder escrever, porque você fica, não sei... eu não sei vocês, mas quando acontece
esse tipo de coisa comigo eu fico paralisada, às vezes não no sentido literal, mas eu
não consigo pensar em muita coisa, e aí quando você vai escrever sobre isso parece
que... realmente é como tu falou, o sentimento volta, você fica... eu fiquei um pouco
paralisada, assim, por alguns minutos até eu me tocar que eu tinha que escrever
sobre aquilo. E escrever sobre aquilo me fez melhor, me sentir melhor, depois eu me
senti melhor porque eu acho que depois que você escreve, você começa a entender,
assim, algumas coisas. E a compreender melhor a situação, sabe? Não no sentido de
achar que o que a pessoa fez foi certo ou errado, mas não sei, a entender coisas
relacionadas a tipo... que isso não acontece só com a gente, só comigo, enfim, que é
uma coisa muito grande e que é um problema muito maior. (M. G., parda, 20 anos).

Ainda sobre os diários, é preciso reconhecer que, assim como a própria prática

sociológica, não se trata de um caminho metodológico neutro. A escrita, provocada ou não,

nunca é neutra. Como explica Artières:
Mas não arquivamos nossas vidas, não pomos nossas vidas em conserva de qualquer
maneira; não guardamos todas as maçãs da nossa cesta pessoal; fazemos um acordo
com a realidade, manipulamos a existência: omitimos, rasuramos, riscamos,
sublinhamos, colocamos em exergo certas passagens. Num diário íntimo,
registramos apenas alguns acontecimentos, omitimos outros; às vezes, quando
relemos nosso diário, acrescentamos coisas ou corrigimos aquela primeira versão.
(1998, p. 11)
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Por outro lado, no caso da presente pesquisa e do ponto de vista das participantes,

trata-se de uma oportunidade única de se colocar sobre um assunto delicado e pouco abordado

de maneira, ao mesmo tempo, íntima e anônima. Esse formato possibilitou a escrita de relatos

de assédio de forma detalhada, com estilos únicos e com palavras próprias e autênticas. O

resultado foi um material rico e com muitas possibilidades de análise.

Assim, a análise do material colhido tanto por meio dos diários quanto nos grupos

focais, deter-se-á em dois aspectos diretamente ligados um ao outro e os quais oferecem

interessantes respostas aos questionamentos inicialmente propostos: as emoções, sensações e

sentimentos relacionados ao assédio de rua e descritos pelas participantes e as consequências

que essas emoções trazem para os seus deslocamentos cotidianos, sobretudo no que diz

respeito à adoção de estratégias para driblar as possíveis situações de assédio16.

A experiência com os diários fez também surgir a necessidade de refletir

brevemente sobre o meu lugar enquanto mulher e pesquisadora que está analisando um

fenômeno que guarda relação direta com o ser mulher e a questão de gênero. Na medida em

que minhas próprias vivências enquanto mulher na cidade se misturam às das participantes da

pesquisa e de outras mulheres que experimentam o assédio no dia a dia, mostra-se necessária

uma reflexão sobre a produção científica e os valores que tradicionalmente a orientam.

Nesse sentido, as teóricas feministas vêm oferecendo algumas contribuições

interessantes para a discussão que se faz em torno da objetividade, da neutralidade e da

reflexividade do pesquisador enquanto sujeito histórica e culturalmente implicado na escolha

de seu objeto de pesquisa e no próprio desenvolvimento desta. Tais contribuições partem,

sobretudo, da exclusão histórica das mulheres dos grandes centros de produção científica,

exclusão esta que se baseou fortemente em argumentos fisiológicos, como os que associam a

mulher à natureza/biologia, enquanto os homens aparecem mais ligados à ciência/objetividade.

De acordo com Lourdes Bandeira (2008):
Identificadas algumas das críticas dirigidas à ciência alicerçada em um ideal de
objetividade estática e atemporal, seus fundadores, de Bacon a Descartes,
serviram-se da natureza/biologia como uma matéria inerte e opaca; escolheram uma
expressão de racionalidade objetiva, a qual rejeitava qualquer relação com o
fenômeno estudado. [...] Por sua vez, a crítica feminista rejeitou tais elementos
fundadores que desembocaram em uma ciência alicerçada em referentes e valores
masculinos e neutros, extensivos ao campo da teoria social na tradição ocidental. Ao
contrário desses referentes, para a crítica visão feminista, a ciência é sempre
impregnada de valores materiais e culturais (p. 213).

16 Essas questões serão abordadas mais detidamente no segundo capítulo.
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As minhas experiências pessoais em relação à cidade e ao assédio de rua foram

meu ponto de partida para a escolha do objeto a ser pesquisado. Minha maneira de interpretar

esses fenômenos é contextualizada histórica e culturalmente. É nesse contexto, portanto, que

considero necessário lançar um olhar sobre o conceito de direito à cidade e, mais

especificamente, sobre o direito de ir e vir à luz das experiências das mulheres; justamente por

ser uma mulher que vive e se locomove pela cidade e que está pesquisando sobre as

experiências de mulheres que vivem e se locomovem pela cidade. Trata-se de um elemento

que não pode ser ignorado.

Ao mesmo tempo, as minhas vivências são apenas parciais e meu conhecimento é

limitado e localizado. Nesse sentido, Donna Haraway (1995), refletindo sobre o ideal de

objetividade hegemônico, chama atenção para as vantagens da “perspectiva parcial” e dos

“saberes localizados”:
O eu cognoscente é parcial em todas suas formas, nunca acabado, completo, dado ou
original; é sempre construído e alinhavado de maneira imperfeita e, portanto, capaz
de juntar-se a outro, de ver junto sem pretender ser outro. Eis aqui a promessa de
objetividade: um conhecedor científico não procura a posição de identidade com o
objeto, mas de objetividade, isto é, de conexão parcial. Não há maneira de "estar"
simultaneamente em todas, ou inteiramente em uma, das posições privilegiadas
(subjugadas) estruturadas por gênero, raça, nação e classe (HARAWAY, 1995, p.
26).

Teóricas do chamado feminismo negro têm refletido sobre seu lugar na academia

e enquanto pesquisadoras e suas reflexões têm ultrapassado as experiências das acadêmicas

negras e dado origem a categorias que contribuem fortemente para a produção de outros

cientistas sociais. É o caso do conceito de outsider within elaborado pela socióloga Patricia

Hil Collins (2016, p. 123, grifo nosso):
A abordagem sugerida pelas experiências das outsiders within é de que os
intelectuais aprendam a confiar em suas próprias biografias pessoais e culturais
como fontes significativas de conhecimento. Ao contrário de abordagens que
exigem submergir essas dimensões do self durante o processo de se tornar um
cientista social objetivo, supostamente não enviesado, as outsiders within
reintroduzem essas formas de conhecimento no procedimento de pesquisa. Na
melhor das hipóteses, esse status parece oferecer às suas ocupantes um equilíbrio
poderoso entre os pontos fortes de seu treinamento sociológico e as contribuições de
suas experiências pessoais e culturais. Nenhum se subordina ao outro. Na verdade,
a realidade vivenciada é usada como fonte válida de conhecimento para criticar
fatos e teorias sociológicas, ao passo que o pensamento sociológico oferece novas
formas de ver esta realidade vivenciada.

Nesse sentido é que minhas próprias experiências com o assédio foram o ponto de

partida para a escolha do meu objeto de pesquisa. Ser mulher que se locomove pela cidade me

possibilitou um olhar diferente sobre a mobilidade urbana e o direito de ir e vir; esse lugar

também me permitiu compreender de maneira mais profunda sobre como as situações de
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assédio podem limitar esse direito básico, na medida em que força as mulheres a

desenvolverem estratégias para se sentirem mais confortáveis nas ruas e nos transportes

coletivos.

Por outro lado, minha posição social enquanto mulher oriunda da classe média e

branca me distancia de experiências outras, típicas de mulheres que dependem do transporte

público ou precisam caminhar longas distâncias a pé, de moradoras de bairros periféricos,

entre outros exemplos. Por esse motivo, a interseccionalidade se mostra uma ferramenta de

análise útil, pois proporciona o estudo da sociedade como um conjunto composto por uma

pluralidade de experiências, vivências e necessidades.

O exercício do direito de ir e vir pode ser tanto mais difícil e cheio de obstáculos

quanto mais distantes as mulheres estão do centro da cidade, por exemplo, ou quanto menos

acesso possuem ao transporte e serviços públicos em geral. As experiências na cidade podem

ser marcadas por opressões de mais de um tipo, que se entrecruzam e operam sobre as

mulheres de forma simultânea, afetando o modo como se vivencia a cidade. Por esse motivo,

essas opressões devem ser levadas em consideração de forma conjunta, jamais excludente. A

análise interseccional propõe exatamente isso.

Kimberlé Crenshaw, jurista e ativista pelos direitos civis, empregou o termo

interseccionalidade pela primeira vez no final da década de 1980 para se referir ao fato de que

as mulheres negras permaneciam excluídas das lutas feminista e antirracista. Isso porque,

segundo a autora, as pautas feministas priorizavam as questões postas por mulheres brancas,

enquanto as pautas antirracistas priorizavam temas mais relacionados aos homens negros,

como a violência policial, por exemplo. Dessa forma, as mulheres negras e suas questões

seguiam excluídas e subjugadas. Nas palavras de Crenshaw (1991, p. 1242):

Feminist efforts to politicize experiences of women and antiracist efforts to
politicize experiences of people of color' have frequently proceeded as though the
issues and experiences they each detail occur on mutually exclusive terrains.
Al-though racism and sexism readily intersect in the lives of real people, they
seldom do in feminist and antiracist practices. And so, when the practices expound
identity as "woman" or "person of color" as an either/or proposition, they relegate
the identity of women of color to a location that resists telling.17

Em 2015, o Oxford English Dictionary definiu o termo como: “The

interconnected nature of social categorizations such as race, class, and gender as they apply to

17 Esforços feministas para politizar as experiências das mulheres e esforços antirracistas para politizar as
experiências das pessoas de cor se produzem frequentemente de tal forma que essas questões e experiências
parecem ser mutuamente excludentes. Embora o racismo e o sexismo se interceptem na vida de pessoas reais,
eles raramente o fazem em práticas feministas e anti-racistas. E assim, quando as práticas expõem identidades
como "mulher" ou "pessoa de cor" como uma proposição ou isto / ou aquilo, elas relegam a identidade das
mulheres de cor a um local sem discurso. (tradução da autora)
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a given individual or group, regarded as creating overlapping and interdependent systems of

discrimination or disadvantage.”18 (INTERSECTIONALITY, 2015). De lá para cá, o termo

ganhou outras dimensões, transcendeu a academia e foi apropriado por outros grupos; foi

ampliado para abarcar outras categorias de opressões e acabou ganhando também outros

significados.

Para os fins desta pesquisa, utilizarei o termo interseccionalidade enquanto

ferramenta de análise para me referir à necessidade, que está na base do pensamento

sociológico, de atentar para os recortes de gênero, raça, classe, mas também geracional e de

orientação sexual, os quais podem representar importantes elementos de diferenciação das

experiências. Isto significa reconhecer que as mulheres não são um grupo homogêneo no que

diz respeito às opressões vivenciadas na cidade, sobretudo no tocante às situações de assédio

de rua. Esse fato se tornou perceptível a partir das conversas informais que mantive sobre o

assunto na fase mais exploratória da pesquisa, bem como por meio de pesquisa realizada em

redes sociais.

Além disso, alguns relatos colhidos por meio dos grupos focais realizados também

trazem exemplos de como esses recortes podem reforçar determinados tipos de opressão e

tornar as experiências mais violentas. Quanto à orientação sexual, D.R., de 20 anos, relata

uma situação de grande tensão pela qual passou. Segundo sua interpretação, o homem que lhe

dirigiu palavras homofóbicas e ameaçadoras, o fez porque inferiu que ela era lésbica:
Eu acho que foi a pior, uma das piores experiências que eu já passei. Porque nesse
dia eu tava andando e aí tinha tipo um homem e uma mulher andando um do lado do
outro na minha frente, só que eles iam andando devagar. E eu tava vendo meu
ônibus vindo, aí eu ultrapassei eles na calçada, e inicialmente... foi muito confuso
esse dia, eu fiquei muito atordoada... inicialmente eu achava que eles tavam andando
juntos, e aí quando eu passei por eles eu escutei o cara comentando umas coisas,
assim, aí eu: “não, eles devem tá conversando”. Mas quando eu ouvi o que eles
tavam falando, eu andei mais rápido né... e aí o que ele tava dizendo era tipo assim:
“ah, essas mulheres que ficam com outras mulheres sapatão, elas são tudo umas
nojentas” E falando umas coisas bem homofóbicas, aí eu: “nossa, que cara escroto”.
Só que eu achei que, tipo, ele tava conversando com a mulher, porque eu passei bem
rápido. E aí ele... eu comecei a andar mais rápido, e ele levantando o tom de voz, e
continuando, insultando, insultando, e eu: “tá estranho isso”. Aí eu olhei pra trás, a
mulher não tava mais lá, aí foi quando eu me dei conta que, na verdade, ele tava
falando pra mim, não era um assunto que ele tava conversando com ela. E aí eu fui
andar mais rápido ainda e aí ele apressou o passo também. Isso era 3 horas da tarde.
Aí ele apressou o passo e começou a dizer assim: “ah, tem que morrer todas mesmo,
elas precisam ser estupradas pra ver o que é bom, pra aprender a ser mulher!” E eu:
“caralho!” Aí eu atravessei a rua, assim, eu me joguei, o sinal tava aberto, eu só corri
no meio da Bezerra (Avenida Bezerra de Menezes) e, quando eu cheguei do outro
lado da rua, que eu virei pra trás, ele tava na esquina gritando coisa comigo,

18 “A natureza interconectada das categorizações sociais, como raça, classe e gênero, que se aplicam a um
determinado indivíduo ou grupo, é vista como a criação de sistemas de discriminação ou desvantagem
sobrepostos e interdependentes” (tradução da autora)
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levantando a mão. Eu acho que ele realmente não passou porque tinha muitos carros.
Aí eu corri. Graças a Deus meu ônibus veio muito rápido, só que eu fiquei, assim,
completamente assustada! E ele inferiu que eu era lésbica pelo meu corte de cabelo
[...] (D.R., 20 anos)

Um outro recorte que pode tornar as experiências com o assédio mais frequentes é

o de classe ou o bairro de moradia. J.C., de 27 anos que morou a maior parte de sua vida no

Jangurussu, bairro periférico localizado na Regional VI de Fortaleza, conta como se sentia

diariamente ao ter que se deslocar até o seu trabalho, localizado na Regional II, região central

da cidade:
[...] até isso eu escolho, a linha do ônibus, por onde ela passou, quais as paradas de
ônibus, quais são os locais que têm ali perto. Eu, tipo, me sinto super mal, porque é
um estereótipo podre, horrível, sabe? Mas é uma coisa que a minha saúde mental tá
em jogo também, entendeu? E eu vendo o tanto que eu me martirizava, na época que
eu morava com meus pais lá no Jangurussu. Que eu me criei lá e hoje eu não
consigo ter nenhuma ligação com o bairro, porque eu sofri assédio a vida inteira lá,
eu fui assaltada lá, ônibus pra lá era horrível, eu demorava 20/30 minutos na parada
de ônibus sem ninguém. Quando vinha o ônibus, vinha de dentro da comunidade
Maria Tomásia, que é uma comunidade de muito risco e tal... então quando você não
tinha medo de ser assaltada, era medo de ser assediada. E aí eu fui criando vários
bloqueios com isso. Então, eu criei, eu estabeleci: “mãe e pai, eu vou pagar aluguel
caro, eu amo vocês, mas eu não vou vir morar aqui porque é longe...” Mas a verdade
é porque quando eu lembro que sair de casa uma e meia da tarde, não tinha ninguém
na rua, pra chegar no jornal três horas, até hoje me dá, assim, palpitação quando eu
lembro da rua deserta, amarela, não tinha ninguém! Pra voltar, também voltava dez
da noite. Na volta do jornal não tinha ninguém na rua, tinha que ligar: “pai, tô
chegando, olha aí, manda o vigia olhar se não tem ninguém.” Vinha sendo assediada
na rota, porque, como os funcionários saem depois das dez e meia da noite, o jornal
dava a rota, aí a gente rodava a cidade todinha. Super legal, né? Pra chegar em casa,
então, eu vinha ouvindo mais esse assédio na rota do jornal, aí botava o fone de
ouvido, fingia que tava dormindo e tal. Então era assédio em cima de assédio. Eu
fugia de um assédio pro outro. E aí quando eu consegui conquistar a minha
independência financeira e sair do Jangurussu, foi uma libertação. (J.C., 27 anos)

É perceptível, portanto, o fato de que mulheres pobres e moradoras da periferia

estão mais expostas ao assédio de rua, na medida em que precisam percorrer distâncias mais

longas para estudar e trabalhar, na medida em que seu acesso ao transporte público é mais

difícil, entre outras limitações. Também foi possível perceber que as mulheres lésbicas,

sobretudo as que apresentam um determinado estereótipo masculinizado, estão mais

suscetíveis à violência, obviamente que de modos e por motivos diferentes. A idade também

aparece como um fator que interfere no modo como as mulheres enxergam o assédio e no

modo como são atingidas por esse tipo de violência, como será demonstrado na discussão

realizada no primeiro capítulo.

Após a exposição dos caminhos metodológicos e epistemológicos percorridos, a

divisão do trabalho se deu a partir dos questionamentos inicialmente propostos, quais sejam: o

que as mulheres consideram assédio? Como as mulheres estão interpretando, vivenciando e
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reagindo às experiências de assédio de rua? Que consequências a possibilidade de sofrer

assédio traz para o cotidiano das mulheres? E o que o poder público vem fazendo a respeito?

Assim, no primeiro capítulo é feita uma delimitação do significado de assédio de

rua, a fim de oferecer respostas ao primeiro questionamento exposto acima. Por tratar-se de

um tipo de violência até pouco tempo invisível, as fronteiras entre aquilo que pode ou não ser

considerado assédio ainda são fluidas, de maneira que o assédio de rua ainda precisa ser

descrito, esmiuçado, exemplificado. No mesmo capítulo é desenhado um panorama das

pesquisas recentes sobre o assédio de rua, assim como é realizada uma discussão em torno do

conceito de Direito à cidade. A ideia é contribuir para uma atualização do conceito a fim de

incorporar as perspectivas específicas das mulheres acerca da mobilidade urbana. Por último,

ainda no primeiro capítulo, é feita uma reflexão sobre como a dicotomia rígida entre os

espaços público e privado pode contribuir para aprofundar as relações de poder que se

desenrolam também na rua, bem como sobre os aspectos culturais que contribuem para a

reprodução do assédio na sociedade.

No segundo capítulo, são discutidas e aprofundadas as respostas obtidas aos dois

questionamentos seguintes, as quais estão estreitamente interligadas. Uma diz respeito às

emoções, sentimentos e sensações relatados pelas participantes da pesquisa, enquanto a outra

está relacionada às estratégias desenvolvidas, intuitivamente ou não, pelas mulheres a fim de

driblarem ou evitarem possíveis situações de assédio.

Já no terceiro capítulo serão descritas e analisadas algumas políticas públicas,

sobretudo legislações, implementadas nos países da América Latina com o objetivo de

combater o assédio de rua e no interior dos transportes públicos das grandes cidades. Será

dedicado um tópico específico à cidade de Fortaleza/CE, com enfoque nas políticas

implementadas na gestão do prefeito Roberto Cláudio Bezerra, do Partido Democrático

Trabalhista (PDT), cujo “carro chefe” são as políticas públicas ligadas à área da mobilidade

urbana.
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2 DESENVOLVENDO E CONTEXTUALIZANDO O OBJETO DE PESQUISA

O assédio de rua, assim denominado e nos termos aqui propostos, ainda é um

fenômeno pouco explorado, discutido, estudado. Embora aconteça todos os dias, sobretudo

nas grandes cidades brasileiras, as próprias vítimas ainda enfrentam alguma dificuldade em

nomear ou relatar em detalhes os episódios de assédio. “Aquelas palavras obscenas que eu

ouvi na rua, aquilo foi assédio?”; “Aquele homem dentro do ônibus lotado estava mesmo se

esfregando em mim?”.

Quando não se nomeia a violência, ela acaba desaparecendo do mundo, não ganha

materialidade, permanece só dentro de quem sofreu. O assédio de rua é praticado há tempos,

faz parte da vida cotidiana de milhares de mulheres brasileiras, mas ainda não é algo

regularmente registrado pelos órgãos públicos e, até pouquíssimo tempo, não era

publicamente debatido.

Trata-se de uma violência muitas vezes sutil, que fica no plano simbólico, que faz

com que as vítimas se perguntem se realmente sofreram assédio, se um policial ou delegado

as levariam a sério caso resolvessem relatar o caso. É um fenômeno complexo, que possui

dimensões políticas, culturais, antropológicas e linguísticas. Somada a isso, a escassez de

dados estatísticos oficiais sobre esse tipo de violência revela a pouca atenção dedicada ao

tema.

Nesse sentido, o que aqui está sendo chamado de assédio de rua corresponde a um

determinado tipo de comportamento, geralmente de cunho sexual, que é desempenhado, na

maior parte das vezes, por indivíduos do sexo masculino. Apesar de as mulheres

representarem a maior parte das vítimas, a população LGBTQ+19 também sofre violências

desse tipo. O assédio de rua, como a própria expressão sugere, é mais cometido nos espaços

públicos como as calçadas, os pontos de ônibus, as faixas de pedestres, os terminais, assim

como no interior dos transportes urbanos. No entanto, aqui também pode ser incluído o

assédio cometido dentro de táxis ou carros compartilhados20, enquanto se pedala uma bicicleta

ou se dirige um carro, entre outras situações próprias dos deslocamentos em grandes cidades.

19 Sigla que representa as pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transsexuais, Queer e outras identidades de
gênero que não estão presentes na sigla.
20 São exemplos o Uber e o 99 Táxi, empresas que oferecem transporte individual por meio de aplicativos de
celular. Tem sido comuns os relatos de assédio cometidos pelos motoristas que trabalham para esses aplicativos.
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O assédio de rua é cometido majoritariamente por desconhecidos das vítimas e

pode ser muito sutil ou extremamente invasivo. Mesmo nesse último caso, o mais comum é

que apenas a vítima perceba o assédio. Entre os relatos escritos nos diários pelas participantes

da pesquisa, é possível identificar vários tipos de assédio que ajudam a exemplificar a que

tipos de conduta estou me referindo:
Do percurso da minha casa à parada de ônibus, por mim sempre passam carros,
motos e bicicletas. Quando são homens dirigindo esses transportes, eles sempre
passam devagar, fazendo “fiu fiu” ou falando algo dirigindo-se a mim. Hoje não foi
diferente! Nem 8h da manhã e eu já estava me sentindo super constrangida.
Querendo voltar pra casa. Como se eu fosse bem pequenininha... (M.G., parda, 20
anos)

Às vezes uma viatura do Ronda fica na esquina da minha rua; quando desço do
ônibus e os avisto ao longe, fico tensa e apresso o passo por saber que eles não tão
ali para me proteger, mas para me assediar. Hoje não foi a primeira vez que ouvi
piadinhas e comentários de policiais, e infelizmente não será a última. Enquanto eu
dobrava na minha rua, um deles começou a conversar com o outro em voz alta sobre
mim. Algo sobre “bonitinha” e “dei mó valor”. (D.T., branca, 23 anos)

Estava na minha rua e saí pra fazer uma caminhada no final da tarde. Coloquei uma
roupa apropriada pra caminhar, só que esta roupa “marcava meu corpo”. Dois
homens estavam sentados na calçada, aparentemente moravam ali, ou seja, eram
meus vizinhos. Lançam um olhar de desejo sobre mim e falam: “boa tarde”. Eu
respondo: “boa tarde”, como se tentasse sair daquele constrangimento. Meus
vizinhos!!! Quando chego no final da rua meu esposo passa no carro e pergunta se
não quero ir com ele ao supermercado. Entro no carro e ele me pergunta: “Aqueles
caras disseram alguma coisa?”. Eu respondo que só “boa tarde”. E ele fala do velho
machismo que prega que se passa uma mulher, tem que “investir”. Ele tinha
percebido o assédio e “me resgatou”. (E.T., preta, 35 anos)

Como é possível perceber, alguns tipos de assédio são perceptíveis apenas para a

vítima, que sente um tom malicioso em um “boa tarde”, ou que se sente constrangida com um

olhar mais incisivo, demorado. Outras relatam situações menos sutis, como quando o

assediador fala em voz alta e em público palavras de cunho sexual dirigidas à vítima. Tais

condutas são muito comuns e só há pouco tempo vêm sendo encaradas como assédio por parte

da população.

Por outro lado, há mulheres e homens que consideram esse tipo de

comportamento como flerte ou paquera. Durante a pesquisa foi possível observar que

mulheres mais velhas tendem a interpretar um olhar insistente mais como paquera do que

como assédio propriamente, enquanto que mulheres mais jovens já encaram como uma

conduta invasiva ou ameaçadora. A idade dessas mulheres jovens muitas vezes coincide com

vivências em ambientes universitários ou acesso a conteúdos feministas compartilhados nas

redes sociais, os quais costumam chamar atenção para os comportamentos masculinos que

podem ser violentos, como o assédio. Como já exposto acima, trata-se de um tema em
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processo de definição e de disputa, o qual ainda passa por resistências e interpretações as mais

diversas.

Dessa forma, estabeleço a seguir uma distinção entre aquilo que é considerado e

interpretado como assédio de rua pelas mulheres em seus cotidianos, conforme apurei em

conversas informais, textos pessoais em redes sociais e por meio dos discursos de minhas

interlocutoras, e aquilo que está previsto em lei como crime de importunação sexual,

tipificação esta que engloba apenas parte das condutas que aqui estão sendo descritas.

A importunação sexual foi tornada crime no Brasil em setembro de 2018. Do

ponto de vista legal, alguns marcos normativos são importantes para compreender os

caminhos legislativos percorridos até a criminalização desse tipo de conduta. Seguindo uma

ordem cronológica, em 2001 foi tipificado o crime de assédio sexual, assim descrito no artigo

216-A do Código Penal:

Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual,
prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência
inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função.

Como se vê, o tipo penal denominado assédio sexual prevê apenas as condutas

cometidas no âmbito das relações de trabalho. Para fins de comparação, nos Estados Unidos o

assédio sexual nas relações de trabalho começou a ser discutido em termos legais na década

de 1980, a partir da proposta de criminalização da prática, então elaborada pela professora de

Direito Catharine Mackinnon. Seu argumento era no sentido de que o assédio sexual no

âmbito das relações de trabalho seria “uma imposição involuntária de requisitos sexuais no

contexto de relações assimétricas de poder” (MENDONÇA, 2017, p. 40).

De qualquer forma, do ponto de vista jurídico-formal, não é possível enquadrar

como assédio sexual os abusos cometidos dentro dos transportes coletivos ou na rua. Antes de

setembro de 2018, os casos de assédio ocorridos na rua ou nos transportes públicos eram

geralmente enquadrados como importunação ofensiva ao pudor, contravenção penal prevista

no artigo 61 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, com a seguinte redação: “Importunar alguém, em

lugar público ou acessível ao público, de modo ofensivo ao pudor”.

Assim, uma vez que a importunação ofensiva ao pudor era considerada apenas

uma contravenção penal, sem status de crime, não era passível de pena privativa de liberdade,

mas apenas de multa. O dispositivo legal que disciplinava a importunação ofensiva ao pudor

foi revogado pela Lei 13.718/2018, que em setembro de 2018 criou o tipo penal de

importunação sexual, agora descrito no artigo 215-A do Código Penal com a seguinte

redação:
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Praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de
satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro: Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco)
anos, se o ato não constitui crime mais grave.

Com essa descrição, algumas condutas consideradas como assédio de rua

passaram a ser enquadradas como crime de importunação sexual. Antes do advento dessa lei,

esses casos caíam numa espécie de “limbo jurídico”, isto é, não tinham previsão legal

específica. Quando esse tipo de caso chegava ao sistema de justiça, a tendência era que fosse

enquadrado como contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor.

Foi exatamente nesse sentido que ocorreu o episódio do homem que ejaculou em

uma mulher dentro de um ônibus na Avenida Paulista em 2017. O juiz responsável pelo caso

entendeu que “[...] não houve constrangimento tampouco violência ou grave ameaça [...]”, e

considerou a conduta como mera contravenção penal, liberando o agressor logo após

(MACHADO, 2017).

A decisão do juiz gerou indignação da opinião pública que, em parte, queria que a

conduta do agressor fosse enquadrada como crime de estupro. No entanto, o dispositivo legal

que disciplina o crime prevê o elemento da violência ou grave ameaça para que seja

configurado o estupro21, circunstância que não foi exatamente encontrada no caso concreto

ocorrido em São Paulo.

A nova lei veio permitir a caracterização de várias condutas como crime de

importunação sexual, cuja pena é de reclusão, como se viu acima. O beijo roubado ou forçado,

o toque sem consentimento, a “encoxada” e a ejaculação sobre a roupa ou parte do corpo, para

citar alguns exemplos. A tendência é que, com o tempo, haja o aperfeiçoamento da

jurisprudência para que o tipo penal possa ser empregado a uma gama maior de situações que

passem a ser consideradas como importunação sexual, como comentários de cunho sexual

e/ou ofensivo, fotografias de partes íntimas do corpo tiradas sem consentimento, entre outras.

No entanto, para que haja a evolução da jurisprudência, é imprescindível que haja processos

judiciais tramitando, o que, por sua vez, depende do oferecimento de denúncia por parte das

vítimas ou de testemunhas.

Por enquanto, após uma pesquisa em bancos de jurisprudência de todo o país, é

possível afirmar que existem pouquíssimas decisões condenatórias pelo novo crime de

importunação sexual, seja pela demora que caracteriza o sistema de justiça, seja pela falta de

denúncias formalizadas e processos instaurados. No exemplo que segue, o juiz decide sobre o

21 Código Penal, Artigo 213: Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal
ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.
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pedido de Habeas Corpus22 impetrado por um homem que foi preso em flagrante por ter

cometido o crime de importunação sexual. Na decisão o juiz, atuante no Tribunal de Justiça

do Rio Grande do Sul, após uma breve descrição da conduta considerada criminosa, o que nos

interessa particularmente neste estudo, nega o pedido alegando perigo para a sociedade:
EMENTA. IMPORTUNAÇÕES SEXUAIS. O paciente foi preso em flagrante pela
prática, em tese, de dois fatos de importunação sexual, praticados em sequência, na
mesma manhã, contra vítimas distintas. Consta que o paciente abordou as
mulheres na via pública, com agressividade, fazendo gestos obscenos e
colocando a mão por dentro das calças. Ao ser confrontado pelas ofendidas, as
ameaçou, inclusive de morte. Depois de abordar a segunda vítima, que se refugiou
em uma casa, foi preso em flagrante, sendo localizada uma faca na sua posse. Neste
contexto, está satisfeito o quesito do fumus comissi delicti no caso. O periculum
libertatis, por sua vez, está demonstrado não só no modus operandi dos fatos
denunciados, de evidente gravidade real, mas também na possibilidade concreta de
reiteração criminosa, pelo paciente, que abordou duas vítimas em sequência, na
mesma data. Neste diapasão, portanto, por ora impõe-se manter a segregação
cautelar do paciente, para a garantia da segurança pública, sendo incabível a
aplicação de medidas cautelares alternativas à sua custódia prévia. ORDEM
DENEGADA. HC/M 3.757 S 30.05.2019 P 704 (Habeas Corpus Nº 70081485617,
Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Aymoré Roque Pottes
de Mello, Julgado em 30/05/2019).23 (grifo nosso)

Como se vê, é ainda difícil determinar o que está sendo considerado pela justiça

brasileira como crime de importunação sexual. No caso concreto acima, houve abordagem

com agressividade e gestos obscenos. Não se sabe, por outro lado, se haveria a manutenção da

pena privativa de liberdade caso o assediador tivesse apenas feito os gestos obscenos. A

interpretação pode ser ainda mais delicada caso se tratem apenas de palavras de cunho sexual

dirigidas a uma mulher em público, por exemplo.

Para além dos esforços de interpretação da nova lei, com um ano de sua vigência,

porém, o mais comum em termos de jurisprudência tem sido decisões judiciais que negam

pedidos de transformação de condenação por estupro ou estupro de vulnerável em uma

condenação por importunação sexual, obviamente pelo fato de a pena para este último crime

ser mais branda. Isto é, o que mais tem ocorrido até o momento é a utilização da nova lei na

tentativa de beneficiar pessoas indiciadas ou condenadas em primeira instância por estupro de

vulnerável. Um exemplo segue abaixo, em que houve pedido de desclassificação da

condenação por estupro de vulnerável para o crime de importunação sexual, visando a

aplicação da pena mais branda prevista para este último:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CP, ART. 215-A.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme se depreende das provas

22 Trata-se de uma medida jurídica tomada por indivíduos que tenham sido presos em flagrante ou que estejam
cumprindo pena privativa de liberdade pelo suposto cometimento de crime. É um direito previsto na
Constituição Federal e do qual qualquer cidadão pode se valer.
23 Disponível em: http://bit.ly/2ZNZLg1. Acesso em: 24 out. 2019.
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colacionadas aos autos, tem-se que o apelante praticou atos libidinosos, diversos da
conjunção carnal, não com a finalidade de satisfação da própria lascívia, mas
valendo-se das circunstâncias minuciosamente narradas, em especial da confiança
nele depositada pelos genitores da menor, com o fim de apenas importunar a menor.
2. A conduta delituosa perpetrada pelo apelante amolda-se ao crime de
importunação sexual, razão pela qual desclassifico a conduta para esse crime (CP,
art. 215-A). 3. Recurso parcialmente provido. (TJ-DF 20170910026634 - Segredo de
Justiça 0002592-28.2017.8.07.0009, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de
Julgamento: 30/05/2019, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação no DJE:
13/06/2019. Pág.: 137/146)24

Como o Direito e a sociedade se desenvolvem em ritmos e em caminhos distintos,

para além da definição legal, existem outras elaboradas por grupos sociais, organismos

internacionais e as interpretações das próprias mulheres vítimas de assédio de rua. De acordo

com a definição elaborada pelo Observatorio Contra El Acoso Callejero de Chile – OCAC

Chile (QUÉ ES..., 2015), o assédio de rua seriam as
prácticas de connotación sexual ejercidas por una persona desconocida, en espacios
públicos como la calle, el transporte o espacios semi públicos (mall, universidad,
plazas, etc.); que suelen generar malestar en la víctima. Estas acciones
son unidireccionales, es decir, no son consentidas por la víctima y quien acosa no
tiene interés en entablar una comunicación real con la persona agredida. 25

Embora a nomenclatura correta do ponto de vista jurídico seja importunação

sexual, o fato é que as expressões assédio sexual e assédio de rua são mais frequentemente

utilizadas - por jornalistas, pelas próprias vítimas, por movimentos feministas e de mulheres e

pela população em geral - para se referir aos mesmos tipos de condutas. O termo assédio de

rua, particularmente, consiste na tradução literal das expressões mais comumente utilizadas

nos Estados Unidos e nos demais países da América Latina: street harassment e acoso

callejero, respectivamente. Assim, ao longo do texto serão empregados os termos assédio de

rua, assédio sexual ou simplesmente assédio.

A partir das falas de mulheres ouvidas ao longo da pesquisa, bem como de

depoimentos colhidos em redes sociais e em matérias de jornais, pode-se dizer que o termo

assédio é usado para designar atitudes como olhares insistentes, sons, buzinas e palavras de

cunho sexual, toques indevidos, a chamada “encoxada”, entre muitas outras, mais ou menos

sutis. O rol de exemplos pode ser tão vasto quanto ampla for a percepção das vítimas sobre a

questão, e essa percepção pode ser condicionada por fatores como idade, grau de escolaridade

e outros.

24 Disponível em: http://bit.ly/33XMEJZ. Acesso em: 24 out. 2019.
25 práticas de conotação sexual exercidas por pessoa desconhecida, em espaços públicos como a rua, o
transporte ou os espaços semi públicos (shopping, universidade, praças, etc.); que geralmente geram desconforto
na vítima. Essas ações são unidirecionais, isto é, não são consentidas pela vítima e a pessoa que assedia não tem
interesse em iniciar uma comunicação real com a pessoa agredida. (tradução da autora)

http://bit.ly/33XMEJZ.
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Como se viu, até o ano de 2018 não havia previsão legal que tipificasse como

crime o assédio de rua. Esse é um dos motivos pelos quais não há coleta sistemática de dados

pelas secretarias de segurança pública dos estados. Além disso, mesmo após a criação do tipo

penal, pouquíssimas vítimas realizam a denúncia formal nas delegacias ou persistem na busca

de provas para processar o agressor.

A invisibilidade e a naturalização da violência reforçam a sensação de que esses

abusos são normais e não há nada que se possa fazer sobre isso. Uma das principais

consequências da subnotificação é a ausência de dados estatísticos concretos, o que pode

contribuir para inviabilizar a criação de políticas públicas de combate ao assédio.

Por outro lado, há organizações preocupadas com os temas relacionados à vida

nas grandes cidades, à mobilidade urbana e às desigualdades de gênero e que realizaram

pesquisas a fim de mapear casos de assédio e vislumbrar a dimensão do problema. Um

exemplo é a ONG brasileira dedicada ao empoderamento feminino Think Olga, que em 2013

lançou uma campanha de combate ao assédio sexual em locais públicos, a qual recebeu o

nome de Chega de Fiu Fiu.

Como parte da campanha, a ONG disponibilizou uma espécie de enquete online

para que as mulheres respondessem se já sofreram algum tipo de assédio em local público, se

já trocaram de roupa ou se deixaram de fazer algo por medo do assédio, entre outras questões

(OLGA, 2017). A pesquisa recebeu 7.762 respostas e chegou a resultados que chamaram

atenção: 98% das respondentes já sofreram assédio na rua e 81% já deixaram de fazer alguma

coisa por medo de sofrer assédio.

A ONG também disponibilizou em seu sítio eletrônico uma espécie de mapa para

que as mulheres relatassem casos de assédio de que foram vítimas, apontando em que local

ocorreram (CHEGA DE..., 2017). São centenas de relatos e é possível pesquisar por cidade.

Em Fortaleza há algumas dezenas de casos relatados, sendo possível identificar em que região

da cidade ocorreram. Seguem alguns exemplos transcritos diretamente da página na internet:

Aconteceu dentro do ônibus, quando voltava do centro da cidade sozinha. Ele sentou
ao meu lado e abriu a calça jeans e se masturbou. Eu percebi e levantei e não disse
nada com medo de não acreditarem em mim. Depois desci do ônibus. (bairro Monte
Castelo)

No ônibus lotado, um cara fica atrás de mim e percebo que ele encosta em mim
propositalmente, fiquei incomodada, mas por alguns instantes não reclamei, até que
não aguentei, olhei para trás e vi que ele estava exitado, dei um empurrão nele e
soltei alguns desaforos, já que fiquei com muita raiva... mudei de lugar e continue
reclamando, algumas pessoas me apoiaram, mas nada foi feito. (bairro Padre
Andrade)
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Estava fazendo compras no centro da cidade, quando me deparo com um homem
vindo na minha direção, me olhando diferente, tento passar o mais rápido por ele,
mas ele não se contentar só em me encarar e solta palavras imundas e indecentes ao
passar do meu lado. Fiquei totalmente desnotiada (sic), sem saber o que fazer.
(Centro)

São relatos de assédio verbal e físico, que ocorrem nas calçadas, dentro dos

transportes públicos, em bares e boates. Há casos registrados em todas as regiões da cidade,

desde bairros de classe média alta, como Aldeota e Meireles, cujos Índices de

Desenvolvimento Humano (IDH)26 são comparáveis aos de países desenvolvidos; passando

por bairros considerados boêmios pela predominância de bares e restaurantes, como o Benfica,

frequentado mais por universitários, e Varjota, mais visado por turistas; até bairros da

periferia de Fortaleza, distantes do centro e com infraestruturas precárias, como Jangurussu,

Mondubim e outros. Algumas vítimas conseguem reagir, outras não esboçam qualquer reação.

Todas deixam claro o incômodo que sentiram.

No ano seguinte, a organização internacional ActionAid encomendou pesquisa ao

instituto YouGov27, a qual revelou que 86% das mulheres brasileiras ouvidas já sofreram

assédio em público. O instituto ouviu 2.500 mulheres com idade acima de 16 anos na

Tailândia, Índia, Reino Unido e Brasil, e constatou que o problema é de ordem global. A

pesquisa detectou ainda as principais formas de assédio sofridas em público: assobio, olhares

insistentes, perseguição nas ruas e comentários de cunho sexual são apenas algumas delas

(53% DAS ADOLESCENTES..., 2019).

No mesmo ano, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) lançou uma

pesquisa com o intuito de medir a tolerância social à violência contra as mulheres, a qual foi

realizada em 3.809 domicílios de 212 municípios brasileiros (IPEA, 2014). Diversas questões

foram abordadas, incluindo as várias formas de violência doméstica e as percepções das

famílias sobre os papéis de gênero que são impostos e esperados de homens e mulheres. Sobre

o assédio de rua, alguns resultados chamaram mais atenção: 26% concordam que “mulheres

que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas” e 58% concordam que “se as

mulheres soubessem se comportar haveria menos estupros”.

A pesquisa aponta a organização patriarcal da sociedade como um dos fatores

explicativos do alto nível de tolerância à violência contra as mulheres, sobretudo a violência

de cunho sexual. Esse ordenamento patriarcal pressupõe a dominação dos homens sobre as

mulheres; dominação que se faz perceber especialmente em relação aos corpos femininos, os

26 IDH é um índice que mede o progresso de uma nação a partir de três dimensões: renda, saúde e educação.
27 Trata-se de uma empresa de pesquisa de opinião e coleta de dados de âmbito global.
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quais são historicamente passíveis de controle e representam um importante mecanismo de

dominação.

As próprias mulheres introjetam essa lógica e passam a adotar medidas para evitar

o assédio nas ruas, conforme também foi possível observar a partir dos relatos colhidos ao

longo desta pesquisa:

[...] esse negócio da culpa é muito forte porque, eu não sei vocês, mas na hora assim,
apesar de saber que não, mas eu me sinto muito culpada. Na hora eu me sinto muito
culpada. Eu começo a olhar assim pra roupa que eu tô vestindo e pensando: “meu
deus, será que foi isso?” E principalmente se eu tiver sem sutiã, já fico pensando
assim: “nossa, é por causa disso.” (M.A., 20 anos, parda).

[...] eu já deixei de ir pra academia porque era um dos lugares que eu mais recebi
assédio por conta da roupa, e aí como eu ia junto com minha irmã, aí a gente tinha
meio que, uma se apoiava na outra, e aí depois que ela mudou de horário, foi pra
faculdade também e a gente começou a ter horário dividido aí eu ia sozinha. E aí foi
assim que comecei a me sentir muito exposta, né? E o horário que eu tinha era
somente à noite, mesmo sendo perto da minha casa, era longe; tanto da escuridão e
das pessoas que poderiam passar e mexer, sabe? Então eu não fui mais pra academia
por causa disso. (E.P., 23 anos, preta).

[...] e eu percebi isso ao longo do tempo, assim, eu mudei a forma de me vestir
porque eu sentia que eu sofria muito assédio, assim, e quando eu pegava mais ônibus,
antes, aí é que eu sentia mesmo, assim, porque dentro do ônibus lotado, com roupa
curta, parecia que você tava dando brecha, assim, pra todo mundo encostar. (D.R.,
20 anos, parda).

Mais recentemente, em dezembro de 2018, a ActionAid realizou nova pesquisa

que revelou que 53% das brasileiras entre 14 e 21 anos sentem medo de ser assediadas

diariamente (53% DAS ADOLESCENTES..., 2019). Na faixa etária entre 20 e 21 anos, esse

percentual aumenta para 61%, o que, segundo a organização, “... sugere que a consciência

sobre os riscos aos quais as mulheres ficam expostas aumenta com o passar do tempo.” Por

outro lado, apenas foram entrevistadas mulheres até 21 anos. A pesquisa mostrou ainda que a

prevalência da misoginia no Brasil é maior que nos outros três países estudados: Índia,

Quênia e Reino Unido.

Outra pesquisa recente, realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública

(FBSP) e publicada em 2019, mostrou que 37,1% das brasileiras de 16 anos ou mais sofreram

algum tipo de assédio nos doze meses anteriores à pesquisa, o que totaliza 22 milhões de

mulheres. Desse total, 32,1% ouviram comentários desrespeitosos enquanto caminhavam na

rua, 7,8% sofreram assédio dentro de algum tipo de transporte público e 4% foram assediadas

fisicamente em veículos particulares solicitados por aplicativos de transporte (BUENO et al,

2019).
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Os dados são ainda mais alarmantes quando se observa a faixa etária que vai dos

16 aos 24 anos - corroborando com os resultados da pesquisa anteriormente citada: 66%

sofreram algum tipo de assédio nos doze meses anteriores à pesquisa. Vale destacar ainda o

recorte de raça, já que as mulheres negras28 apresentam um maior nível de vitimização

quando se trata de ofensa sexual (9,5%) do que as mulheres brancas (6,5%).

Entre as mulheres que utilizaram o diário ao longo desta pesquisa, conforme

tabela exposta na introdução, onze se declaram brancas, sete se declaram pardas, seis se

declaram pretas e apenas uma se declara amarela. O conjunto das mulheres brancas registrou

ao todo 55 ocorrências pelo período de quinze dias, enquanto que o conjunto das mulheres

negras registrou 85 ocorrências, o que resulta em uma média de 6,5 ocorrências para cada

mulher negra e 5 ocorrências para cada mulher branca.

Outro dado que chama atenção no relatório publicado pelo FBSP é o referente à

escolaridade das entrevistadas: 45,2% das entrevistadas com ensino superior relataram algum

caso de assédio, enquanto apenas 17,3% com ensino fundamental fizeram o mesmo. Uma das

explicações pode ser justamente o maior acesso a conteúdos e, consequentemente, um maior

nível de conscientização das mulheres que possuem ensino médio ou superior. Segundo o

relatório final da pesquisa (BUENO et al, 2019, p. 18): “Considerando o grau de escolaridade

das entrevistadas, observamos que o percentual de violência sofrida em casa cai conforme

aumenta a escolaridade, enquanto os percentuais de violência sofrida na rua, na internet e no

trabalho crescem[...]”

O fato é que esses resultados apontam para um importante obstáculo ao exercício

da cidadania por mulheres e meninas brasileiras. Para que se exerça plenamente a cidadania, o

amplo acesso à cidade e aos espaços e serviços públicos disponíveis é essencial. O sistema de

mobilidade urbana assume um papel central na garantia desse direito, sobretudo nas grandes

cidades.

O acesso limitado à cidade pode, a longo prazo, representar barreiras

significativas ao desenvolvimento social e econômico dessas mulheres. Por essa e outras

razões, demonstra-se assim a importância de se abordar a mobilidade urbana nas pesquisas

sobre cidades e, nesse contexto, chamar atenção para as desigualdades de gênero que

perpassam esse universo.

28 O Relatório final da Pesquisa desenvolvida pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública considerou como
negras a soma entre as mulheres que se declaram pretas e as que se declaram pardas. Classificação que repito
aqui para fins de compatibilização das análises.
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2.1 Localizando o objeto de pesquisa na agenda de estudos da Sociologia Urbana

As cidades são espaços complexos, emaranhados de teias que se interligam,

lugares de convivência e de desigualdades. São espaços construídos a partir das relações

sociais da mesma forma que as influencia. Trajetórias que se entrecruzam condicionadas pelo

espaço geográfico, ao mesmo tempo em que este é também modificado e ressignificado pelos

que nele habitam. Segundo Carlos (2014, p. 475): “... a cidade, como prática social, é

espaço-tempo da ação que funda a vida humana em sua objetividade/subjetividade,

superando-a como simples campo de experiência.”

A partir do século XIX, as cidades passam a ser palco das transformações das

relações de produção e de trabalho provocadas pela expansão do capitalismo. Pensar, portanto,

sobre as cidades é pensar sobre o espaço físico em que se dão essas relações sociais,

preocupação antiga da Sociologia que deu origem a inúmeras e diversas abordagens. Em

síntese, pode-se dizer que:

O estudo das cidades envolve, assim, a compreensão das mudanças pelas quais elas
passam e como essas mudanças afetam seus habitantes, como elas transformam
dimensões da vida social, muitas vezes despercebidas, mas que aos poucos vão
conformando novas formas de relacionamentos e, numa relação dialética entre
indivíduo e espaço concreto, conformando novos espaços de sociabilidade.
(WALTER, 2013, p. 41).

Há estudos da Sociologia Urbana que investigam os efeitos da globalização ou do

capitalismo nas cidades, as características da produção e da indústria de uma cidade ou o

padrão de consumo dos citadinos; as relações entre campo e cidade e seus modos de vida

também podem ser objeto de estudos sociológicos, entre muitos outros.

Max Weber (1979), em Conceito e Categorias da Cidade, faz um esforço de

descrição dos inúmeros tipos de cidades e fatores que as caracterizavam na Antiguidade e na

Idade Média, como questões ligadas à produção ou à burocracia administrativa, a partir do

que denominou de “política econômica urbana”, além de questões ligadas à proteção militar

das cidades, analisando as “cidades-fortaleza”. Georg Simmel (2001), no famoso ensaio A

metrópole e a vida do espírito, refletiu sobre os desdobramentos psíquicos acarretados pela

vida metropolitana, isto é, analisou os efeitos emocionais da vida na metrópole, em contraste

com o ambiente rural:
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Na medida em que a metrópole promove estas condições psicológicas contrastantes
- em cada atravessar de rua, no ritmo e na variedade da vida social, econômica e
ocupacional -, surge na base sensorial da vida mental, assim como no grau de
consciência requerido pela nossa organização social, como criaturas expostas às
diferenças, um contraste marcante face ao fluir sensorial e mental mais lento, mais
familiar e mais tranquilo, característico das pequenas localidades e da vida rural.
Assim, o caráter essencialmente racional da vida mental da metrópole torna-se
compreensível por oposição ao da pequena localidade, que se baseia mais em
sentimentos e emoções. (SIMMEL, 2001, p. 32)

Louis Wirth, sociólogo membro da Escola de Chicago que também se dedicou à

Sociologia Urbana, estava interessado em compreender o modo de vida urbano e como as

atividades (econômicas, sociais, culturais) que se dão nas cidades influenciam áreas e pessoas

em um raio que se estende para muito além delas. Wirth defendia uma definição de cidade

que não se restringisse ao espaço físico e atentasse para a maneira como o urbanismo afeta a

vida social:
Enquanto continuarmos a identificar urbanismo com a entidade física da cidade,
vendo nele uma mera entidade rigorosamente delimitada no espaço, e procedermos
como se os atributos urbanos deixassem, repentinamente, de se manifestar para além
de uma dada fronteira arbitrária, não conseguiremos formular nenhuma definição
pertinente de urbanismo enquanto modo de vida. A evolução tecnológica verificada
nos domínios dos transportes e das telecomunicações, que virtualmente marca uma
nova época na história da humanidade, acentuou o papel das cidades como
elementos dominantes na nossa civilização e fez expandir notavelmente o modo de
vida urbano para além dos limites físicos da própria cidade. (WIRTH, 2001, p. 47)

Michel de Certeau (1998) analisou os hábitos culturais, de consumo e lazer tendo

como pano de fundo a vida cotidiana na cidade; já Henri Lefebvre (2008) e, mais

recentemente, David Harvey (2014) chamam atenção para o modo como o capitalismo e o

consumo transformam os espaços públicos das cidades e geram segregação e desigualdades.

Saskia Sassen (2005) elabora sua categoria de cidades globais para pensar o processo de

globalização e sua influência para a vida nas cidades interconectadas, enquanto Sennet (1974)

definiu a cidade como o lugar por excelência do encontro entre diferentes e, por isso mesmo,

como um espaço público permeado por conflitos.

Como demonstrado, muitos foram os estudos desenvolvidos na Sociologia sobre o

surgimento e desenvolvimento das cidades e sobre as múltiplas transformações que afetaram

o cotidiano de seus habitantes desde o século XIX até os dias atuais. O crescimento

desordenado das cidades e o intenso processo de urbanização, impulsionados pela lógica do

capital, afetam diversas dimensões do social, incidindo sobre inúmeros aspectos da vida das

pessoas. No Brasil, soma-se a esse cenário o extenso passado colonial e escravocrata que

torna a realidade das cidades brasileiras e seu contexto de crescimento ainda mais complexos.

Por isso mesmo, essa realidade não é passível de compreensão a partir de uma única teoria da

cidade, importada seja da tradição francesa, seja da alemã ou da norte americana.
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Na esteira de Freitag (2006), faz-se necessário lançar um olhar inter e

multidisciplinar, para além da dimensão física ou geográfica da cidade e do espaço que ocupa.

Para os objetivos deste estudo, é preciso atentar para aquilo que pode passar despercebido;

para determinadas interações que ocorrem no espaço urbano e que são, não raras vezes,

invisibilizadas e marcadas por profundas diferenças. A cidade será vista, assim, como um

lugar de afetos, memórias, emoções e sensações, tais como estresse, irritação e cansaço, mas

também admiração e deslumbramento.

Aqui serão priorizadas as sociabilidades que se desenvolvem dentro dos

transportes públicos e particulares que circulam pela cidade, isto é, as ações e as relações

cotidianas que se dão nesses espaços, levando sempre em consideração as dinâmicas de poder

que determinam as desigualdades sociais e, sobretudo, de gênero. Antes, porém, apresento

uma breve contextualização sobre a expansão das cidades e suas consequências para a vida

dos citadinos. Em especial, será abordado o processo de crescimento e urbanização da cidade

de Fortaleza, para que possa servir de pano de fundo para a discussão proposta.

Nas últimas décadas as cidades cresceram de maneira acelerada em todo o mundo.

Em 2007, a população urbana ultrapassou a população rural em termos globais, e atualmente

cerca de 54% das pessoas vivem nas cidades. No Brasil, o percentual de pessoas vivendo nas

cidades era de 84,36% em 2010 e só vem crescendo desde então, segundo censo realizado

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O aumento “espontâneo” ou descontrolado das cidades traz problemas que se

acumulam ao longo do tempo, entre os quais os mais característicos são o crescimento

populacional e o consequente aumento do número de pessoas vivendo em favelas e

assentamentos informais, cada vez mais distantes dos centros urbanos e, portanto, da oferta de

serviços básicos (UNHABITAT, 2016).

A cidade de Fortaleza experimentou um crescimento descontrolado na primeira

metade do século XX. O processo de industrialização no início do século XX, somado às

grandes secas que assolaram o interior do Estado, contribuíram para um intenso fluxo

migratório em direção à capital nos anos citados. Esses fatores contribuíram também para o

surgimento das primeiras favelas e da segregação socioespacial que caracteriza a cidade até os

dias de hoje, dificultando o acesso ao centro urbano e a equipamentos públicos.

Segundo Costa (2015), nas décadas de 1980 e 1990 se intensifica o processo de

ampliação da Região Metropolitana de Fortaleza, período em que ocorre a incorporação de

novos municípios devido à ampliação da influência da capital, haja vista a modernização da

malha rodoviária, o incremento do turismo litorâneo, os incentivos à indústria e à produção
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imobiliária, dentre outros fatores. Fortaleza apresenta, assim, vários dos elementos que

caracterizam as principais regiões metropolitanas brasileiras:
Fortaleza atende a estes requisitos e se distingue por sua intensa concentração
populacional, com economia diversificada e como um centro de gestão do território
onde se localizam órgãos públicos da administração municipal, estadual e federal. É
sede de empresas privadas e detém elevado número de instituições financeiras e de
ensino superior, com centros acadêmicos de excelência e de reconhecimento
nacional. O comércio e a prestação de serviços, que lhe conferiram historicamente a
condição de polo regional, ao extrapolar os limites administrativos do estado do
Ceará, se expandiram, nas últimas décadas, gerando novos fluxos e impactando na
diversificação e consolidação do espaço metropolitano. Complexifica suas funções,
desenvolve os setores da sua econômica (sic) urbana, e, desse modo, se insere
hierarquicamente no contexto nacional e internacional, à medida que se apoia em
uma base territorial. Ademais, o desenvolvimento de atividades industriais, a
modernização e a diversificação de serviços e comercialização de novos produtos,
dentre eles os culturais, alteram o espaço metropolitano. (COSTA; AMORA, 2015,
p. 35)

Entre os municípios brasileiros, Fortaleza possui a quinta maior população e a

mais alta densidade demográfica entre as capitais, com 7.786,44 hab/km². Segundo o IBGE

(2015), a cidade é considerada a mais rica entre as capitais da região Nordeste, levando-se em

conta o Produto Interno Bruto (PIB). Por outro lado, o relatório State of the World’s Cities

2012/2013 das Nações Unidas classificou a cidade de Fortaleza como a quinta mais desigual

do mundo, fato que pode ser verificado pela observação das profundas desigualdades entre os

bairros em termos de saneamento básico, educação, renda, entre outras (UN, 2013).

Nesse contexto de expansão desordenada e acelerada urbanização, a mobilidade

urbana representa um aspecto fundamental para uma boa qualidade de vida e, por isso mesmo,

um importante fator de aprofundamento de desigualdades sociais. Existem inúmeros estudos

sobre os aspectos técnicos dos sistemas de transportes das grandes cidades, mas ainda são

poucas as análises acerca dos aspectos social e humano. Como destaca Vasconcellos (2012, p.

35):
A necessidade de circular está ligada ao desejo de realização das atividades sociais,
culturais, políticas e econômicas consideradas necessárias à sociedade.
Adicionalmente, a circulação está ligada aos fatores de mobilidade e acessibilidade
discutidos antes. Assim, por um lado, ela tem relação com as condições físicas
pessoais dos viajantes e com a sua capacidade de pagamento dos custos incorridos.
Por outro lado, ela depende da disponibilidade de tempo por parte das pessoas e do
casamento adequado com os horários de funcionamento das atividades nos destinos
(janelas de tempo), bem como da oferta de meios de transporte.

Nas grandes cidades, os indivíduos que estudam, trabalham, precisam acessar

determinados serviços ou realizar tarefas simples do dia a dia como fazer compras ou ir ao

médico, despendem parte considerável de seus dias se deslocando. Aqueles que moram em

bairros periféricos e dependem do transporte público para realizar seus trajetos diários, sofrem

ainda mais com a oferta quase sempre insuficiente de ônibus e metrô. Nesse sentido, o sistema
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de mobilidade urbana de uma cidade pode definir o acesso a serviços básicos, como saúde,

educação, emprego, definindo assim, em última instância, o próprio direito à cidade (JIRÓN,

2007).

Não é incomum que os trajetos sejam realizados em transportes lotados, sem

assentos em quantidade suficiente para todos os passageiros. As pessoas que percorrem

distâncias maiores, em geral precisam passar por terminais de ônibus ou utilizar mais de um

modal para chegarem aos seus destinos. Os longos percursos e os congestionamentos

contribuem para o aumento do cansaço e trazem consequências sociais, econômicas e

psíquicas para aqueles que não acessam de forma plena os serviços.

Em relação aos congestionamentos, um elemento que chama atenção é a

quantidade de veículos particulares no Brasil. A cidade de Fortaleza possui a maior frota do

Nordeste e a 7ª maior do país, de acordo com o jornal Diário do Nordeste (CRESCIMENTO...,

2018). Ainda segundo o jornal, nos primeiros 8 meses de 2018, houve um aumento de 58,7%

em relação ao mesmo período do ano anterior. Um estudo realizado por Lima Filho (2018)

sobre a crise do trânsito em Fortaleza chama atenção para a intensa ampliação de sua frota de

carros particulares, ocasionando grandes congestionamentos e afetando os deslocamentos

diários da população.

Essa situação está inserida em um contexto nacional mais amplo que vem

evoluindo desde a década de 1970 e que vem transformando o cenário urbano no país,

conforme Vasconcellos (2012, p.15):

Frente a crises econômicas constantes e dentro de regimes políticos
predominantemente autoritários, as políticas de transporte cristalizaram as
desigualdades: os sistemas de ônibus permaneceram imersos em crises permanentes
e os automóveis ocuparam parcelas crescentes do espaço disponível à circulação,
gerando diferenças profundas com relação às condições de transporte e
acessibilidade, entre aqueles com e sem acesso ao transporte particular.

Essas desigualdades podem ser verificadas nos contextos específicos de várias

grandes cidades brasileiras. No caso de Fortaleza, de acordo com relatório29 elaborado pelo

IPLANFOR (Instituto de Planejamento de Fortaleza) e pelo DIOBS (Diretoria do

Observatório da Governança Municipal), quase um milhão de passageiros passam pelos

terminais de ônibus de Fortaleza todos os dias. Desse total, cerca de 85% utilizam o transporte

29 O Relatório, divulgado no ano de 2017, é composto pelos resultados de pesquisa realizada pelo IPLANFOR e
pelo DIOBS, em parceria com a Etufor (Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza) e o Sindiônibus (Sindicato
das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará), cujos objetivos eram delinear o perfil dos
usuários, os deslocamentos que realizam na cidade; conhecer a percepção dos usuários sobre a qualidade dos
terminais, bem como a segurança e os serviços disponíveis nesses locais. Disponível em: http://bit.ly/2BSVlti.
Acesso em: 29 abr. 2019.

http://bit.ly/2BSVlti.
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público para chegar ao local de trabalho ou estudo, o que significa que dependem dos ônibus e

dos terminais para cumprir atividades prioritárias.

Entre os usuários que passam pelos terminais das regiões mais periféricas da

cidade, mais de 50% afirmaram que o seu percurso até o destino final leva de uma a duas

horas, o que pode ser causado pelas longas distâncias até os bairros que abrigam as principais

ofertas de emprego e serviços, bem como pelo congestionamento e consequente atraso dos

ônibus. Esse dado revela que os passageiros moradores de bairros periféricos despendem boa

parte de seus dias dentro do transporte público.

Ainda segundo o relatório, 54% dos usuários são do gênero feminino, enquanto

45% se declararam do gênero masculino e metade dos entrevistados são jovens, isto é, estão

na faixa etária entre 15 e 29 anos. O relatório registrou ainda a percepção dos usuários sobre o

serviço oferecido, avaliando critérios como conforto, limpeza, iluminação, entre outros. Um

dado que chama atenção é que metade dos entrevistados avaliou o quesito “lotação” como

ruim ou péssimo, demonstrando a alta demanda por transporte público em Fortaleza, cidade

em que o calor intenso reforça o incômodo dos deslocamentos.

A avaliação desse quesito não aparece estratificada por gênero no relatório, mas a

lotação dos ônibus pode ser um grande causador de aflição e medo especialmente para as

mulheres, como destaca Villagrán (2017, p. 130) ao discorrer sobre o fator da aglomeração no

metrô da Cidade do México:
Este efecto de la aglomeración de extraños en los medios de transporte colectivo se
percibe como una situación potencial de riesgo en tanto se convierte en un factor de
inseguridad para las mujeres, debido a que facilita formas de violencia sexual por la
cercanía excesiva entre personas. En este contexto, la percepción de inseguridad y la
violencia sexual desde nuestra particular mirada es un asunto medular para abordar
el análisis de la movilidad de las mujeres en la ciudad, porque en particular la
violencia sexual, constituye un obstáculo para la accesibilidad en igualdad de
condiciones a los sistemas de movilidad.30

O mesmo foi possível observar nos relatos colhidos durante a pesquisa:
De ônibus, quando eu ia pro estágio era muito horrível, eu saí do estágio, mas
quando eu ia era horrível, porque o [linha] 44 é lotado e depende da hora do dia,
então eu ia com a mochila grande e eu tinha que dar um jeito de ficar encostada
assim, naqueles... não sei... naqueles negócios que a gente se segura. Eu tinha que
dar um jeito de ficar de costas porque sempre passava um se encostando na gente,
assim, e eu já ficava nervosa quando isso acontecia, porque em um ônibus lotado

30 Este efeito da aglomeração de estranhos nos meios de transporte público é percebido como uma situação de
risco potencial, pois se torna um fator de insegurança para as mulheres, pois facilita formas de violência sexual
devido à excessiva proximidade entre as pessoas. Nesse contexto, a percepção da insegurança e da violência
sexual a partir de nossa perspectiva particular é uma questão fundamental para abordar a análise da mobilidade
das mulheres na cidade, pois, em particular, a violência sexual constitui um obstáculo à acessibilidade em
igualdade de condições aos sistemas de mobilidade. (tradução da autora)
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eles iam falar que era coisa da minha cabeça, que não sei o quê... [...] (J.C., 21 anos,
preta).

Eu tava no ônibus - isso eu saio de casa 5:45 da manhã pra poder trabalhar - ônibus
lotado, e um senhor, acredito que ele tenha meia idade, mais de 50 anos, começou
literalmente a se esfregar em mim, e eu sentindo ele se esfregando em mim, e eu
sempre deixo a minha mochila aqui de lado pra não atrapalhar quem vem no
corredor. Gente, o ônibus tava tão lotado que não tinha pra onde ir, mas por já ter
passado por essa situação outras vezes, eu meio que já tô acostumada, eu travo na
hora. Só fiz pegar a mochila e tentar colocar no espaço entre nós dois pra evitar de
ele continuar se esfregando em mim. [...] Às vezes o grito vem na garganta, mas
você não consegue fazer nada... você se sente um nada, é como eu me sinto, às vezes
me dá vontade de chorar e tudo, porque poxa vida, o ônibus lotado, uma hora dessa
da manhã, não tem condições, sabe? (S.C., 25 anos, preta).

Voltando ao relatório, quando perguntados se já presenciaram alguma situação de

violência dentro do terminal, em torno de 5% dos entrevistados afirmaram já terem visto

cenas de assédio sexual. Em contrapartida, do total de entrevistados, 69,88% disseram que

não recorrem a ninguém quando presenciam alguma situação de violência. Esse dado traz

alguns questionamentos.

Primeiramente, chamo atenção para a pergunta feita aos entrevistados: “Você já

presenciou uma cena ou situação de violência/conflito neste terminal?”. Como se sabe, o

assédio sexual pode se manifestar de muitas formas, sendo na maior parte das vezes um tipo

de violência invisível, como um toque indevido ou uma palavra inconveniente dita em baixo

volume, de forma que o mais comum é que apenas a própria vítima perceba. Além disso,

dentro do sistema de mobilidade urbana, a maioria dos relatos de assédio revelam que estes

acontecem no interior dos ônibus, e não nos terminais.

Por isso, lançar um olhar sociológico para a mobilidade urbana significa também

tirar da invisibilidade uma série de experiências que se dão em um âmbito micro, aspectos

ocultos da vida cotidiana que se passam em segundos, tempo de um contato efêmero, típico

do “sobe e desce” dos ônibus, do “entra e sai” do metrô, do atravessar a rua. Situações,

sensações e sentimentos que, naturalizados, não costumam ser investigados pelos estudos

urbanos.

O que os relatos colhidos no âmbito desta pesquisa têm demonstrado é que, para

muitas mulheres, os percursos diários não ocorrem de maneira automática ou irrefletida.

Constituem atos calculados, por vezes minuciosamente pensados. Os trajetos são previamente

determinados, não havendo espaço para muita espontaneidade. O tempo gasto nos

deslocamentos é organizado e previsto tanto quanto possível para que se chegue em casa antes

do anoitecer; a roupa é escolhida conforme o transporte que será utilizado e a distância que
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será percorrida a pé; a preferência é sempre por estar acompanhada ou em grupo; a expressão

facial muitas vezes se transforma desde a calçada de casa.

O medo de sofrer algum tipo de assédio faz com que as mulheres desenvolvam

estratégias para driblar as situações que entendem como arriscadas ou perigosas. Deslocar-se

de um ponto a outro se torna quase que um desafio diário, uma etapa a ser vencida. Se,

conforme propõe Certeau (1998), o ato de caminhar pela cidade equivale ao ato de falar, as

mulheres estão ainda a meio caminho dessa “enunciação pedestre”.

Locomover-se não é, nesse sentido, um ato mecânico. Ao contrário, as mulheres

ouvidas durante a pesquisa demonstraram haver, apesar da consciência acerca da relação de

poder e mesmo diferença de força física existente entre os gêneros, um espaço para agência e

reflexividade (Giddens, 2003), isto é, uma margem que as possibilita lançar mão de recursos

para sua própria proteção física e emocional. As interlocutoras da pesquisa foram capazes de

descrever seu comportamento e suas atitudes sempre que vão tomar um ônibus, percorrer

determinado caminho a pé ou usar os serviços de um carro compartilhado com o fim de se

protegerem de possíveis situações de assédio.

Há estratégias mais sutis, como mudar a expressão facial para ficar mais séria ao

andar na rua:

Eu fui ficando mais séria e, hoje, se eu ando no meio da rua, principalmente se eu tô
sozinha, eu não ando sorrindo, eu ando séria. Eu não me permito sorrir. Eu acho que
isso acontece com qualquer mulher que começa a andar sozinha na rua. (G.R.,
branca, 19 anos).

Minha mãe disse: “B., tu sempre anda sorrindo muito pro povo, tu anda dando bom
dia pra todo mundo, mas tem que ver que, na tua cidade, tu conhece todo mundo [...].
Então lá [em Fortaleza] fecha essa tua cara e não anda sorrindo pra todo mundo”. Eu
lembro muito bem desse conselho dela. E é uma estratégia: você não tá... não andar
simpática, porque se você for simpática, você tá dando cabimento pra certas
coisas. (B.F., parda, 19 anos).

Essas estratégias apontam para uma inversão da culpabilização, uma vez que

atribuem a conduta do assediador a uma suposta “simpatia” das mulheres. No mesmo sentido

são as medidas tomadas em relação à roupa ou à maquiagem. Há, por outro lado, estratégias

que interferem diretamente no próprio percurso e o transformam em uma viagem mais longa

do que poderia ser, modificando rotinas de horários, modais utilizados e trajetos. Aqui recorro

novamente a Villagrán (2017, p. 135), para demonstrar a semelhança entre as experiências das

mulheres que utilizam o transporte público na Cidade do México e em Fortaleza:
Para el caso de análisis, fue interesante observar como el temor y el acoso en el
Metro tiene claros efectos en las rutinas espacio-temporales que se manifiestan en
diferentes dimensiones. En primer lugar, las mujeres entrevistadas reconocen que la
percepción y la victimización condicionan las opciones de transporte a las que
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acceden. Así, es frecuente transformar itinerarios, recorridos y horarios por la ciudad.
Estos ajustes implican en la práctica la búsqueda de alternativas de rutas o trayectos
más largos y costosos, también encontramos narrativas que ponen el acento en
cambios en el medio de traslado, por ejemplo, caminar para evitar hacer uso del
transporte público y con ello no estar expuesta al acoso o inclusive en circunstancias
más extremas el cambio de residencia. 31

No mesmo sentido são os relatos das mulheres que ouvi em Fortaleza:
Todo dia a gente faz o caminho mais longo porque é mais iluminado e tem mais
gente. Todo santo dia! Se eu vou pegar o ônibus eu, quando vou pra casa, pego o
ônibus na [Avenida] Dom Luis. Se eu vou depois das 6 da noite, eu não pego na
parada onde eu costumo pegar porque ela é escura, eu ando mais, eu desço até onde
ali, onde tem a Picanha do Cowboy [restaurante], que ali sempre tem gente e tal, e aí
eu pego lá. (J.C., branca, 27 anos).

Ela falando aí eu me lembrei né? Porque pegar sempre uma rota maior é o que eu
faço todos os dias. A rua da minha casa quando eu volto... eu volto esse horário ou
até mais tarde, então já que não tem ninguém de dia, não tem ninguém de noite. é
totalmente escura, pouco iluminada. Então eu venho pela rua do outro lado, ando um
pouquinho mais pra poder chegar em casa. Todo santo dia eu faço a mesma rota
porque, na minha concepção, se tiver duas pessoas a mais aqui, pelo menos tá
iluminado e eu vou chegar mais segura. Apesar de ser quase a mesma coisa, mas tá
mais iluminada e é o que importa. (A.L., amarela, 24 anos)

Eu quando desço na [Avenida] Washington Soares pra ir pra FIC, né? Era pra minha
rota ser assim: pegar o [a linha] Siqueira, descer em frente o Centro de Eventos e ir
pra [Faculdade] Estácio. Mas o caminho é tão deserto que eu faço um círculo pela
cidade pra parar em frente à faculdade. Eu vou pela rua, pego o [a linha] 24 pra
descer bem em frente, pra mim é mais seguro. (A.L., amarela, 24 anos).

Os indivíduos que se locomovem diariamente nas grandes cidades enfrentam

dificuldades as mais diversas, como se viu. No entanto, há um tipo de dificuldade que

diferencia decisivamente as experiências de homens e mulheres na cidade: a possibilidade

iminente de sofrer assédio ou estupro. Esse tipo de obstáculo atinge especialmente as

mulheres e impõe limites ao livre exercício de seu direito à cidade. Nesse sentido, o conceito

merece ser revisitado e ampliado para que abranja análises que levem em conta as

desigualdades de gênero.

31 Para o caso em análise, foi interessante observar como o medo e o assédio no metrô têm efeitos claros sobre
as rotinas espaço-temporais que se manifestam em diferentes dimensões. Em primeiro lugar, as mulheres
entrevistadas reconhecem que a percepção e a vitimização condicionam as opções de transporte que elas acessam.
Assim, é comum transformar rotas e horários pela cidade. Esses ajustes implicam, na prática, a busca por rotas
alternativas ou trajetos mais longos e caros, também encontramos narrativas que enfatizam mudanças nos meios
de transporte, por exemplo, caminhar para evitar o uso de transporte público e, portanto, não expostos a assédio
ou mesmo, em circunstâncias mais extremas, a mudança de residência. (tradução da autora)
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2.2 Reflexões sobre mobilidade urbana e o conceito de Direito à cidade

A expressão direito à cidade foi cunhada pela primeira vez pelo sociólogo e

filósofo francês Henri Lefebvre, na década de 196032. O contexto em que o autor escreveu o

ensaio de mesmo nome é o da “crise existencial” pela qual Paris vinha passando desde o

início da década. Tratava-se de um processo de transformação caracterizado pela construção

de grandes edifícios de apartamentos, vias expressas e a “mercantilização monopolizada das

ruas” (HARVEY, 2014).

Fortemente influenciado por Karl Marx, Lefebvre adotou o método dialético de

investigação para desenvolver o conceito de direito à cidade. O conceito, de cunho filosófico,

descreve o direito à cidade como uma utopia e a própria cidade a partir da ideia de obra, esta

construída por determinados grupos e classes sociais capazes de “desfazer as estratégias e as

ideologias dominantes” (LEFEBVRE, 2008, p. 113). Resumidamente, a noção de direito à

cidade de Lefebvre passa pela necessidade de uma reforma urbana. Em suas palavras:

Das questões da propriedade da terra aos problemas da segregação, cada projeto de
reforma urbana põe em questão as estruturas, as da sociedade existente, as das
relações imediatas (individuais) e cotidianas, mas também as que se pretende impor,
através da via coatora e institucional, àquilo que resta da realidade urbana. Em si
mesma reformista, a estratégia de renovação urbana se torna “necessariamente”
revolucionária, não pela força das coisas mas contra as coisas estabelecidas.
(LEFEBVRE, 2008, p. 113).

David Harvey, geógrafo marxista, inspirou-se nas ideias de Lefebvre e

desenvolveu importantes análises sobre a ligação íntima entre capitalismo e urbanização,

demonstrando como um depende do outro para se desenvolver e como as desigualdades

presentes nos cenários urbanos guardam relação com o sistema capitalista de ordem global.

Para o autor:
A cidade tradicional foi morta pelo desenvolvimento capitalista descontrolado,
vitimada por sua interminável necessidade de dispor da acumulação desenfreada de
capital capaz de financiar a expansão interminável e desordenada do crescimento
urbano, sejam quais forem suas consequências sociais, ambientais ou políticas.
Nossa tarefa política, sugere Lefebvre, consiste em imaginar e reconstituir um tipo
totalmente novo de cidade a partir do repulsivo caos de um desenfreado capital
globalizante e urbanizador. (HARVEY, 2014, p. 20).

O conceito extrapolou os limites da teoria e da filosofia e passou a ser pauta de

lutas e movimentos sociais, além de integrar documentos, acordos e legislações de âmbito

nacional e internacional. Um exemplo relevante é a Carta Mundial pelo Direito à Cidade,

32 Henri Lefebvre escreveu o ensaio Le droit à la ville no ano de 1967 em homenagem ao centenário de
publicação do volume I da obra O Capital, de Karl Marx.
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documento produzido a partir do Fórum Social Mundial Policêntrico33, que ocorreu em 2006.

O documento discorre sobre vários aspectos do direito à cidade, como gestão democrática,

função social da propriedade urbana e exercício da cidadania. Em suas disposições gerais, traz

uma definição do direito à cidade a partir do ponto de vista dos movimentos sociais:
O Direito à Cidade é definido como o usufruto eqüitativo das cidades dentro dos
princípios de sustentabilidade, democracia, equidade e justiça social. É um direito
coletivo dos habitantes das cidades, em especial dos grupos vulneráveis e
desfavorecidos, que lhes confere legitimidade de ação e organização, baseado em
seus usos e costumes, com o objetivo de alcançar o pleno exercício do direito à livre
autodeterminação e a um padrão de vida adequado. O Direito à Cidade é
interdependente a todos os direitos humanos internacionalmente reconhecidos,
concebidos integralmente, e inclui, portanto, todos os direitos civis, políticos,
econômicos, sociais, culturais e ambientais que já estão regulamentados nos tratados
internacionais de direitos humanos. (Instituto Pólis, 2006, parte I, Artigo I, item 2)

Trata-se, portanto, de um conceito abrangente. A noção de direito à cidade é

perpassada por um conjunto de direitos relacionados a uma boa vida nas cidades, englobando

moradia, acesso a serviços básicos (educação, saúde, cultura, lazer e segurança),

oportunidades de emprego, meio ambiente sustentável e mobilidade urbana. As desigualdades

de poder e de recursos podem determinar as desigualdades socioespaciais verificadas nas

grandes cidades.

No Brasil da década de 1960, no contexto das chamadas “Reformas de Base” do

governo de João Goulart, embora de maneira embrionária, a luta pelo direito à cidade já

existia no âmbito de grupos progressistas que discutiam principalmente a reforma agrária,

tendo sido sufocados pelos governos militares. Posteriormente, já no lento processo de

abertura democrática, ao longo das décadas de 1970 e 1980, a união de diversos movimentos

populares urbanos deu origem ao Movimento Nacional pela Reforma Urbana, o qual elaborou

uma proposta de emenda popular à Assembleia Constituinte.

Esse foi um período marcado pelo surgimento de associações de moradores de

favelas, grupos católicos como as pastorais, universidades, associações profissionais e

organizações não governamentais, todos mobilizados em torno da luta pelo direito à cidade.

Toda essa movimentação foi fundamental para a inclusão de um capítulo sobre política urbana

no texto da então chamada Constituição Cidadã, promulgada em 1988.

A Constituição Federal prevê em seu texto original a criação de legislação própria

para tratar das realidades urbanas do país, o que só veio a ocorrer em 2001, com o surgimento

do Estatuto da Cidade, cujos primeiros artigos trazem a ideia de direito à cidade:

33 O Fórum Social Mundial foi criado em 2001 em contraposição ao Fórum Econômico Mundial. É um evento
organizado anualmente por movimentos sociais de vários países do mundo com o objetivo de discutir e elaborar
estratégias alternativas de transformação social. Em 2006 foi denominado de policêntrico porque aconteceu em
três diferentes países.
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At. 1º [...] Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto da
Cidade, estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da
propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos
cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. Art. 2o A política urbana tem por
objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da
propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: I – garantia do direito a
cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao
saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos,
ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações [...].

Atualmente, existem inúmeros movimentos sociais que se apoiam na ideia de

direito à cidade para pautar suas reivindicações. São exemplos: Fórum Nacional de Reforma

Urbana, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Movimento Passe Livre, movimentos que

lutam pela implementação das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), entre muitos

outros.

Como se viu, a noção de direito à cidade foi apropriada e mesmo ampliada por

movimentos sociais urbanos, sendo incorporado pela própria legislação brasileira. Inúmeros

estudiosos e pesquisadores das mais diversas áreas do conhecimento também partiram do

conceito para desenvolver pesquisas sobre a vida urbana, aplicando a ideia de direito à cidade

e direito à vida urbana a vários contextos específicos (TAVOLARI, 2016).

No Brasil, a noção de direito à cidade desenvolvida por Lefebvre, que parte

sobretudo de uma crítica ao capitalismo, tem sido útil para estudiosos e pesquisadores que

analisam realidades específicas das maiores cidades do país. O conceito costuma ser

empregado para tratar de temas como uso e ocupação do solo, direito à terra e à moradia,

déficit habitacional nas grandes cidades, a especulação imobiliária e o capital financeiro que

acentuam a segregação socioespacial, jogando as pessoas cada vez mais para as periferias

(MARICATO, 2003; ROLNIK, 2012).

Os efeitos dessa segregação também são analisados. A violência e a pobreza são

mais presentes nos bairros periféricos e seus moradores não acessam serviços básicos, como

saúde, educação, transporte e segurança; não contam com a regularização fundiária dos

imóveis, os quais possuem estruturas precárias, sem falar na falta de saneamento básico, rede

de esgoto e iluminação pública.

Embora em menor volume, há também diversos estudos que situam o direito de ir

e vir como parte fundamental e intrínseca do direito à cidade. A mobilidade urbana sob essa

ótica já vem sendo discutida em áreas como Arquitetura, Urbanismo, Engenharia de

Transportes e Geografia. Pesquisadores dessas áreas desenvolvem estudos sobre modais mais

sustentáveis, analisam as condições dos transportes coletivos urbanos, a acessibilidade, bem

como questionam os modelos baseados no transporte individual, buscando alternativas.
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O direito de ir e vir, portanto, deve ser cada vez mais incorporado à noção de

direito à cidade. Com mais da metade da população mundial vivendo em cidades, o sistema de

mobilidade urbana se mostra como um aspecto fundamental para a concretização do direito de

ir e vir dos indivíduos citadinos. A apropriação dos espaços públicos da cidade e o próprio ato

de se deslocar para acessar esses espaços representam direitos inerentes à condição de viver

na cidade e impactam diretamente na qualidade de vida urbana (LEVY, 2013; VILLAGRÁN,

2017).

A cidade não é um espaço neutro, é construída a partir das relações sociais, as

quais são permeadas de desigualdades. Essas desigualdades interferem no modo como as

pessoas agem nos espaços públicos e no grau de acessibilidade a esses espaços.

The social identities of transport “users” are deeply embedded in social relations and
urban practices, the latter ranging from the everyday lives of people to urban
policies and planning. Furthermore, in transport, these social relations are played out
in public space, with implications for how diverse women and men, girls and boys
are able to exercise individual and collective “travel choice” and negotiate access to
essential activities in the city.34 (LEVY, 2013, p. 47).

Há, portanto, diferentes experiências e possibilidades de apropriação dos espaços,

o que significa que nem todas as pessoas conseguem exercer o seu direito de ir e vir de forma

plena; que alguns grupos de pessoas enfrentam certos tipos de dificuldades ou obstáculos,

mais ou menos sutis, que fazem com que sua mobilidade seja limitada.

É o caso das mulheres. Não todas as mulheres igualmente, mas na medida de suas

diferenças de raça, classe, orientação sexual, de geração, entre outras. Todas essas dimensões

perpassam as experiências das mulheres nas cidades e formam camadas de opressão que se

combinam e reforçam a segregação socioespacial e econômica que esses grupos

experimentam. Locomover-se livremente, sem ameaça de violências físicas ou verbais, ainda

é um direito apenas parcialmente exercido por muitas mulheres que habitam cidades

brasileiras.

Entendo, assim, ser necessário ampliar o conceito de direito à cidade para fazê-lo

dialogar com estudos e teorias que problematizem o lugar da mulher na sociedade urbana

atual. Pesquisadoras de diferentes áreas vêm reinterpretando o direito à cidade a partir das

relações de gênero, questionando uma visão universalista do direito e inserindo no centro do

34 As identidades sociais dos “usuários” de transportes estão profundamente enraizadas nas relações sociais e
práticas urbanas, as últimas variando da vida cotidiana das pessoas às políticas e planejamento urbanos. Além
disso, no transporte, essas relações sociais são desempenhadas no espaço público, com implicações em como as
mulheres e homens, meninas e meninos são capazes de exercer “escolhas de viagem” individuais e coletivas e
negociar o acesso a atividades essenciais na cidade. (tradução da autora)
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debate as experiências dos sujeitos que não se enquadram no paradigma universal, isto é,

masculino e branco.

No norte global, Linda McDowell (2000) vem propondo uma análise da cidade a

partir das relações de poder baseadas no gênero; Tovi Fenster (2005) sugere uma releitura do

conceito Lefebvriano de direito à cidade a partir de uma nova ideia de cidadania,

pertencimento e comprometimento com a construção da cidade; Caren Levy (2013) trabalha a

perspectiva da mobilidade urbana e atenta para o fato de que as identidades dos usuários de

transporte público influenciam diretamente em seu acesso à cidade e na escolha de seus

trajetos.

Autoras localizadas no sul global também discutem o conceito de direito à cidade

com enfoque nas experiências das mulheres. Entre estas, porém, é possível identificar uma

preocupação maior com a violência de cunho sexual nos espaços públicos das cidades e, mais

especificamente, no sistema de mobilidade urbana. Essa distinção entre norte e sul no que diz

respeito às pesquisas sobre mobilidade urbana pode ser reveladora de uma diferença cultural

que marca uma maior ocorrência de assédio de rua nos países do sul global, notadamente os

países da América Latina.

Autora localizada no sul global, Paula Soto Villagrán (2017) analisa as

experiências das mulheres no metrô da Cidade do México, notadamente no que diz respeito às

situações de assédio, chamando atenção para a dimensão do corpo. A autora reflete sobre

como os corpos masculinos e femininos se comportam no espaço público, e como esse

comportamento revela uma “cultura do espaço”, onde a presença das mulheres é precária. O

estudo também destaca as estratégias desenvolvidas pelas mulheres para se sentirem mais

protegidas em seus deslocamentos diários:

En este lugar del cuerpo es experimentado como problemático, la respuesta a la
amenaza percibida de la invasión del propio cuerpo, es el desarrollo de una serie de
prácticas para no ser vistas [...]; una movilidad espacial y una espacialidad del
cuerpo relegada en sí mismas con el fin de no llamar la atención del otro. Así, la
práctica más común es cambiar la vestimenta que se usa, o más bien adaptar la ropa
dependiendo del espacio al que se estará expuesta.35 (VILLAGRÁN, 2017, p. 134).

As experiências das mulheres da Cidade do México se aproximam das

experiências vividas pelas minhas interlocutoras nesta pesquisa. Analisando os relatos

35 Neste lugar em que o corpo é vivenciado como problemático, a resposta à ameaça percebida da invasão do
próprio corpo é o desenvolvimento de uma série de práticas para não ser vistas [...]; uma mobilidade espacial e
uma espacialidade do corpo relegadas a si mesmas para não atrair a atenção do outro. Assim, a prática mais
comum é mudar a roupa usada, ou melhor, adaptar a roupa dependendo do espaço ao qual ela será exposta.
(tradução da autora)
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coletados por Villagrán, é possível identificar semelhanças entre as realidades mexicana e

brasileira. Entre muitas estratégias desenvolvidas pelas mulheres entrevistadas ao longo desta

pesquisa, estão aquelas relacionadas à roupa e/ou maquiagem:
Vestir roupas mais largas, algumas vezes eu me sinto desconfortável vestindo
blusinhas mais apertadas, então, eu prefiro as mais larguinhas, que além de eu me
sentir confortável eu já evito esse lado... aí eu parei pra pensar e vi, realmente isso
acontece, a gente evita de vestir roupas mais coladas, [usa] mais largas, cobre um
pouco mais pra deixar de ser mais feminina pra não receber esse tipo de comentário.
(A.L., 24 anos, amarela).

Isso da roupa que a gente fala é quase meio óbvio né? Só que eu gosto muito de
maquiagem, e eu gosto muito de usar batom, mas eu já deixei. Esse dia eu fiquei:
“meu deus, eu deixei de usar um batom que eu tinha acabado de comprar muito
bonito, um batom vermelho, porque eu achei que eu ia tá chamando muito atenção lá
no meio da rua”. E eu fiquei: “meu deus, tipo, até a maquiagem eu passei a usar só
quando eu vou... quando eu não vou me expor tanto”, que é pra diminuir ao máximo
a chance de chamar atenção, assim... e é horrível... é muito horrível! (D.R., 20 anos,
parda).

Essas experiências de deslocamentos diários são permeadas e condicionadas pelo

medo de sofrer assédio. As mulheres que se deslocam cotidianamente enfrentam obstáculos

invisíveis, incômodos e limitações ao seu direito de ir e vir. Nesse sentido, esses

deslocamentos não devem ser vistos como algo banal, transitório ou apenas uma pequena

parte do dia. Se são tão calculados, não são, portanto, um fazer automático ou um mero “ir de

um ponto a outro”. São sim vivências que tomam parte considerável do cotidiano e podem

interferir de maneira profunda na qualidade de vida e na saúde mental. No caso particular das

mulheres, isso pode significar um obstáculo real ao seu direito de ir e vir e, em última

instância, ao seu próprio desenvolvimento social e econômico.

2.2.1 O público e o privado, o corpo e a cultura

A presença cada vez maior das mulheres nos espaços públicos das cidades está

diretamente relacionada a uma das discussões mais clássicas da teoria política feminista, qual

seja, a dicotomia entre público e privado. Inúmeras teóricas feministas (PATEMAN, 1993;

OKIN, 2008; YOUNG, 2012; BIROLI, 2014) se ocuparam dessa discussão e demonstraram

as várias implicações práticas dessa dicotomia na vida das mulheres. Essa discussão também

se mostra importante para esta pesquisa, já que oferece caminhos para pensar sobre essas

tensões que ocorrem a partir da convivência entre homens e mulheres no espaço público.

A teoria política tradicional, à qual a teoria política feminista dirige críticas, ainda

se baseia fortemente nas noções de sociedade civil e esfera pública fundadas pelo liberalismo,

onde as relações sociais seriam livres e se dariam entre indivíduos iguais em direitos e deveres
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e igualmente livres. A dicotomia entre os espaços público e privado também é fundamental

para a teoria política clássica que, por sua vez, influenciou decisivamente todo o pensamento

ocidental. Essa visão dicotômica ganhou força sobretudo a partir do século XIX, quando

houve um deslocamento dos espaços de produção e os homens passaram a trabalhar nas

indústrias, fábricas, oficinas, enquanto as mulheres ficaram responsáveis pelo espaço privado,

da domesticidade (BIROLI, 2014).

Segundo esse pensamento, por exemplo, a esfera pública seria o espaço da

cidadania, da racionalidade e da igualdade entre os indivíduos, ao passo que na esfera privada

se dariam as relações de afeto e de intimidade, as quais deveriam ser protegidas da

intervenção do Estado. O domínio público está ligado à racionalidade e remete ao masculino,

enquanto o domínio privado seria o lugar da afetividade, das paixões e dos sentimentos,

valores que remetem, segundo a lógica liberal, ao feminino:
Resumindo, o ideal de razão normativa, o sentido moral, opõe-se ao desejo e à
afetividade. A razão civilizada imparcial caracteriza a virtude do homem
republicano que se eleva acima da paixão e do desejo. [...] Na verdade, dentro desse
âmbito doméstico, os sentimentos podem aflorar e cada indivíduo pode reconhecer e
afirmar sua particularidade. [...] Sendo assim, a razão normativa moderna e sua
expressão política na ideia do público cívico adquirem unidade e coerência por meio
da expulsão e do confinamento de tudo o que poderia ameaçar invadir a comunidade
política com diferenciação: a especificidade dos corpos e do desejo das mulheres, as
diferenças de raça e cultura, a variabilidade e a heterogeneidade das necessidades,
dos objetivos e dos desejos dos indivíduos, a ambiguidade e a inconstância do
sentimento (YOUNG, 2012, p. 187).

Desta ideia dicotômica entre espaço público e privado, derivam outros pares de

opostos, tais como: cultura x natureza; racionalidade x emoção; Estado x família; não

doméstico x doméstico; masculino x feminino. Esse conjunto de ideias estruturantes do

pensamento político e social do ocidente vem sendo sistematicamente questionado por

teóricas feministas, principalmente porque perpassa inúmeras dimensões da vida em

sociedade, entre as quais se destacam as relações de gênero.

Essa noção dicotômica de divisão dos espaços também exerceu forte influência no

processo de crescimento e desenvolvimento das cidades modernas. Como em geral os homens

ocupavam mais os espaços públicos das cidades, estas então foram pensadas a partir de uma

perspectiva masculina. Assim, as instituições, as vias e repartições públicas, o sistema de

transportes, enfim, as próprias dimensões de espaço, trabalho e poder foram configuradas

tendo como base essa visão dicotômica, o que significa que as cidades não foram pensadas

para atender as necessidades das mulheres.

A lógica de separação entre público e privado também traz consequências para o

campo do trabalho. O trabalho de reprodução e de cuidado com crianças e idosos, exercido no
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âmbito doméstico e, na maior parte dos casos, invisibilizado e não remunerado, fica sob a

responsabilidade das mulheres, as quais perdem, mesmo que em parte, as condições de se

desenvolverem social e economicamente por meio de atividades típicas da esfera pública. Já o

trabalho produtivo, remunerado e exercido nos espaços públicos costuma ficar a cargo dos

homens.

Segundo dados disponibilizados pelo IBGE por meio da PNAD Contínua de 2018,

a taxa de realização de afazeres domésticos das mulheres é de 92,2%, enquanto a dos homens

é de 78,2%, embora essa diferença percentual venha diminuindo ao longo dos anos. Quando

esse dado é estratificado para as pessoas que vivem em coabitação na condição de cônjuges,

essa diferença se torna bem maior, sendo a taxa de afazeres domésticos dos homens de 57,1%

e de 97,9% das mulheres. Isto significa que o casamento representa mais trabalho doméstico

para as mulheres e menos para os homens, reforçando a ideia de divisão de papéis sociais

baseados no gênero (MULHERES..., 2019).

A despeito de estarem cada vez mais presentes no mercado de trabalho, as

mulheres ainda são as maiores responsáveis pelas tarefas ditas domésticas. Esse conjunto de

atividades, muitas vezes somado ao trabalho remunerado, impacta diretamente na quantidade

de trajetos realizados pelas mulheres cotidianamente e no seu próprio uso da cidade,

contribuindo para o aumento do cansaço e da exposição às violências urbanas, entre elas o

assédio de rua.

Neste ponto, porém, o recorte de classe é fundamental para apreender a

complexidade da discussão. No Brasil, país de passado colonial e com forte herança

escravocrata, a realidade das mulheres não é homogênea e o trabalho doméstico desenvolvido

definitivamente não é o mesmo para todas. Mulheres de classe média ou alta, embora em

geral ainda permaneçam responsáveis pela maior parte das obrigações em relação aos filhos e

idosos da família - acompanhar doentes em consultas médicas e hospitais, comparecer a

reuniões na escola, auxiliar as crianças com a tarefa de casa, entre outras atividades -

frequentemente conseguem galgar espaços no mercado de trabalho e na vida pública a partir

do trabalho desempenhado por mulheres pobres, o qual envolve tarefas como limpar a casa,

preparar os alimentos e cuidar das roupas da família.36

O fato é que as relações de poder baseadas nas diferenças de gênero que se

desenrolam nos espaços públicos, inclusive o assédio de rua ou dentro dos transportes

coletivos, só podem ser compreendidas se for lançado um olhar também para as relações de

36 Para uma discussão mais aprofundada ver Biroli (2014).
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poder que se dão no âmbito doméstico. Há uma interdependência entre as duas esferas que

forma uma estrutura complexa de justificação das opressões.

A título de ilustração, uma ampla pesquisa realizada pela Fundação Perseu

Abramo em 201037 sobre mulheres e questões de gênero nos espaços público e privado,

revelou que, do universo de entrevistados, 17% dos homens e 15% das mulheres concordaram

com a seguinte afirmação: “A mulher casada deve satisfazer o marido sexualmente mesmo

quando não tem vontade” (PESQUISA..., 2011). A ideia subjacente a este dado é a de que a

mulher, não sendo vista como indivíduo, não tem vontades; seu papel no contrato matrimonial

é atender às expectativas e servir a outra parte do contrato, o homem.

Entre as mulheres ouvidas ao longo da pesquisa, algumas falaram sobre a

sensação de que são menos assediadas quando estão acompanhadas de um homem, sobretudo

se for um namorado, companheiro ou marido. Algumas situações de assédio foram evitadas

porque as vítimas mostraram que estavam acompanhadas de um namorado ou pelo menos

fingiram, como L.V., mulher preta de 20 anos:
Quando eu tô com meu namorado eu me sinto mais segura porque, assim, né? Eles
respeitam outro homem. (L.V., 20 anos)

Ou D.R., parda, também de 20 anos:
Os caras que assediam, eles não vão dialogar com você, eles não vão ouvir você
pedindo pra parar, mas se um cara vier e disser assim: ‘ei, é minha namorada, tá
comigo’, aí eles vão parar. (D.R., 20 anos)

É como se a mulher não fosse vista como “indivíduo”, portadora de direitos,

sentimentos e vontades próprias; como se precisasse ser tutelada por um indivíduo do sexo

masculino e o respeito fosse devido somente a este:
[...] sobre você infelizmente ter que usar estratégia de ter um homem pra te proteger,
sabendo que você vai sofrer assédio de outros homens, quase reforçando o
machismo mas, infelizmente, é uma estratégia, [por] que eles simplesmente não
respeitam a gente, eles respeitam outro homem, não a gente. E aí, hoje em dia,
quando eu vou sair, eu saio com meu namorado, se ele disser que não tem como ele
ir, eu acabo não indo também, sabe? Porque eu tenho medo [...] (A.V., 18 anos,
parda).

Em suma, o que pretendo demonstrar é que qualquer análise preocupada com as

questões de gênero deve levar em consideração o caráter interdependente existente entre as

esferas pública e privada, isto é:
O entendimento do que se passa na esfera pública é deficiente, nesse caso, porque
ficam suspensas e mal compreendidas as conexões entre as posições e as relações de
poder na vida doméstica, no mundo do trabalho e na esfera dos debates e da
produção das decisões políticas. Em outras palavras, a análise crítica das relações de
poder nas esferas convencionalmente entendidas como não públicas ou não políticas
é necessária para se compreenderem as consequências políticas dos arranjos

37 Pesquisa por amostra realizada em 25 estados brasileiros.
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privados. Por outro lado, sem essas conexões fica difícil entender de que maneira
relações tidas como voluntárias e espontâneas, mas que respaldam padrões de
autoridade e produzem subordinação, têm impacto ao mesmo tempo para o exercício
da autonomia por cada indivíduo - em ambas as esferas - e para a construção da
democracia (BIROLI, 2014, p. 33).

Outra importante implicação advinda dessa visão dicotômica entre público e

privado diz respeito à dimensão do corpo. Os indivíduos se relacionam com o espaço em que

vivem por meio do corpo, o qual, segundo Carlos (2014, p. 474) “... é a expressão de relações

sociais assentadas na dialética subordinação/subversão.”

Colocar o gênero como categoria central de análise das vivências de homens e

mulheres nas cidades é pensar sobre como esses corpos estão localizados nas relações de

poder presentes em diversos âmbitos do social. Aqui o corpo aparece enquanto lugar em que

se constrói a subalternidade das mulheres, isto é, o acesso aos corpos femininos como uma

das formas de dominação masculina.

O direito ao próprio corpo é um dos direitos individuais mais importantes de

qualquer democracia liberal e seu destinatário é o indivíduo. Porém, segundo as teóricas

feministas vêm argumentando, em uma sociedade patriarcal as mulheres não possuem o status

de indivíduo, detentor de direitos e, portanto, do próprio corpo. Segundo Carole Pateman

(1993, p.34):
[...] desde o século XVII, quando as histórias do contrato original foram contadas
pela primeira vez, um novo mecanismo de subordinação e disciplina permitiu que os
homens tomassem conta dos corpos e das vidas das mulheres. O contrato original
(diz-se) criou uma nova forma de legislação, e a participação nos contratos reais da
vida cotidiana constitui uma forma moderna de estabelecimento de relações
localizadas de poder dentro dos campos da sexualidade, do casamento e do trabalho.
A legislação e o Estado civil, bem como a disciplina (patriarcal), não são duas
formas de poder, mas dimensões da estrutura complexa e multifacetada de
dominação do patriarcado moderno.

A experiência cotidiana do assédio de rua ou da iminência de sofrê-lo coloca as

mulheres em contato direto com a sensação de que seu corpo não é seu ou de objetificação do

próprio corpo, como demonstra esse relato:
Parece que a gente é despersonificada, tipo, não é um ser humano que tá ali, no
momento é só um objeto, um corpo que você olhou, achou bacana e achou que seria
legal comentar que você achou bacana como se essa pessoa fosse gostar. (D.T.,
branca, 23 anos).

Fica claro pelo relato transcrito uma perspectiva masculina que simplesmente

ignora ou mesmo anula a vontade da mulher de ouvir certos comentários ou de ser olhada de

forma incômoda. Algumas mulheres ouvidas ao longo da pesquisa demonstraram também

incômodo com o próprio corpo e sentimento de autorrepulsa a partir de experiências de

assédio ou de violências simbólicas cotidianas:
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Muitas vezes eu me vejo arrependida de ter liberdade assim... quando, por exemplo,
eu tô de short ou uma blusa mais curta, eu me arrependo, tipo, eu me sinto muito
mal de ter escolhido aquela roupa, porque eu sabia que isso ia acontecer, porque eu
sabia que iam ficar olhando, ia ter comentários, essas coisas, e aí tipo... como é que
pode, como é que eles podem fazer eu odiar uma coisa minha? [...] Porque que eles
acham que têm o direito de violar alguma coisa que é minha, minha, é a única coisa
que eu tenho! É uma coisa que é muito besta, tipo, olhares, expressões faciais, e
“psiu”, assobios, mas fere tanto! E eu tipo me arrependo e faz você se sentir culpada
né? (A.V., branca, 20 anos).

Eu tenho consciência de que meu quadril é largo e isso também foi uma coisa que eu
demorei muito a aceitar [...] porque todo assédio que eu ouvia era falando da minha
bunda, bundão... e isso interferiu na forma como eu aceitava meu corpo. Eu fui
criando vergonha do meu quadril, porque todo homem queria meu quadril, eu sentia
repulsa, eu odiava meu quadril! Aí hoje, terapia graças a deus, eu aceito meu corpo e
tudo, mas ainda fico... (J.C., branca, 27 anos).

A antropóloga urbana Teresa Caldeira (2000) oferece uma interessante categoria

de análise para pensar sobre o acesso aos corpos das mulheres. No livro Cidade de muros:

crime, segregação e cidadania em São Paulo, a autora trabalha a questão da naturalização da

violência e o pouco apreço aos direitos civis que impera no Brasil, identificando aspectos de

um costume de intervenção em determinados corpos que “supostamente precisam de controle

especial”, como de crianças, pobres, loucos e mulheres.

O direito ao próprio corpo se insere no ordenamento jurídico brasileiro dotado de

um duplo caráter, isto é, trata-se tanto de um direito fundamental como também está dentro da

categoria de direitos da personalidade. Esta ideia moderna de individualidade e de direito ao

próprio corpo é fruto de um longo, amplo e descontínuo “processo civilizador”38 que exerceu

influência também no âmbito micro dos comportamentos (ELIAS, 1994). Assim Caldeira

(2000, p. 372) resume o resultado de tal processo civilizador: “[...] as pessoas ‘civilizadas’

aprenderam a encerrar seus corpos [...], evitar a mistura com os outros [...] A pessoa civilizada

é o indivíduo autocontido, circunscrito.”

Obviamente, como a própria autora aponta, esse processo não se deu de forma

homogênea e linear ou sequer se completou em todos os países do ocidente. Com relação ao

Brasil, é necessário chamar atenção para o passado colonial, a herança autoritária e

escravocrata que ainda prevalece. Apesar de o conceito de patriarcalismo já ter sido alvo de

críticas relevantes, inclusive por teóricas feministas, não deixa de ser verdade o fato de que o

modelo de família patriarcal rural vigente no Brasil Colônia, segundo Gilberto Freire (2001)

38 Norbert Elias se dedicou a descrever o processo civilizador que ocorreu primeiramente nos países europeus,
tendo como marco inicial o século XVI. O autor parte da dimensão micro da mudança de comportamento e de
controle dos sentimentos como uma forma de demonstrar de que forma se construiu a noção ocidental de
civilização, que posteriormente se espalhou para os demais países do ocidente. Importante destacar que, do ponto
de vista do autor, não se trata de um processo direcionado, racionalizado, mas antes oriundo de uma necessidade
da nobreza de se distinguir da burguesia por meio dos hábitos e costumes.
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ou Sérgio Buarque de Holanda (1995), em Raízes do Brasil, perdurou na história brasileira e

extrapolou os domínios domésticos e familiares, servindo de base para o comportamento e a

vida social. Na região Nordeste do país, essa característica foi observada ainda mais

fortemente, sobretudo durante o período açucareiro.

Lilia Schwarcz (2019), investigando as origens do autoritarismo brasileiro,

localiza no contexto colonial, no modelo patriarcal e no sistema escravocrata as bases do que

se conhece comumente como “cultura do estupro”:
Nos tempos coloniais, o Brasil foi uma sociedade marcada pelo claro desequilíbrio
sexual. Como vimos, não só os colonizadores homens chegavam em maior número,
como aqui entravam muito mais escravizados homens. Tal desproporção produziu
uma sociedade dada a formas violentas de relação sexual, e condicionadas por uma
divisão desigual e rigorosa entre homens e mulheres. [...] A noção de poder absoluto
que o senhor acumulava em seus domínios rurais estendeu-se a outros territórios,
como o controle feminino: da esposa, da escravizada ou da liberta, da namorada ou
companheira. Se essa já era uma época permissiva, no sentido de que admitia tal tipo
de conduta, no caso do proprietário rural brasileiro a permissividade era maior ainda,
pois ele reunia muitos poderes em sua pessoa: o econômico, o político, o social e o
sexual (SCHWARCZ, 2019, p. 193-194).

Portanto, a noção de corpo circunscrito, no sentido de Caldeira e no que diz

respeito às mulheres, não se aplica totalmente à realidade brasileira:
Na sociedade brasileira, o que domina é a noção incircunscrita do corpo e do
indivíduo. Até hoje, e independentemente do regime político, é sobre os corpos
incircunscritos dos dominados que as relações de poder se estruturam, que os
significados circulam e que se tenta construir a ordem. Quando a marcação dos
corpos predomina, o respeito aos direitos civis é improvável, apesar de poder haver
uma democracia política eleitoral e um respeito relativamente amplo aos direitos
sociais. Os direitos civis, no entanto, parecem depender da circunscrição do corpo e
do indivíduo, e do reconhecimento de sua integridade (CALDEIRA, 2000, p. 374).

O corpo incircunscrito é, assim, um corpo permeável, passível de intervenção de

terceiros, desprotegido, em torno do qual há uma ideia de “livre acesso”. Os corpos das

mulheres que transitam pela cidade, nas ruas e dentro dos transportes públicos, seriam corpos

incircunscritos na medida em que estão sempre na iminência de serem olhados de maneira

desconcertante, de serem tocados sem consentimento, de terem, enfim, sua circunscrição

violada. Essa sensação é levada ainda mais além quando, ocorrendo o assédio, nenhuma

pessoa ao redor se importa ou se insurge contra o assediador.

De outro lado, é importante não esquecer o caráter relacional que caracteriza toda

situação de assédio, isto é, o assédio só se configura mediante a participação de duas pessoas:

vítima e agressor. Ainda que os níveis de reciprocidade sejam distintos em uma situação de

assédio, isto é, ainda que a atitude do assediador não seja bem recebida, desejada ou

correspondida pela pessoa assediada, há ali uma interação nos termos propostos por Goffman

(2013, p. 27):
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[...] a interação (isto é, interação face a face) pode ser definida, em linhas gerais,
como a influência recíproca dos indivíduos sobre as ações uns dos outros, quando
em presença física imediata. Uma interação pode ser definida como toda interação
que ocorre em qualquer ocasião, quando, num conjunto de indivíduos, uns se
encontram na presença imediata de outros. O termo “encontro” também seria
apropriado.

Isto é dizer que a vítima do assédio não é um mero receptáculo inerte diante da

conduta do assediador; ao contrário, pode interpretá-la e reagir à mesma. É ainda importante

destacar que, obviamente, a vítima pode ser mulher, homem ou não se identificar com

nenhum dos dois gêneros, podendo apresentar diferentes orientações sexuais, assim como o

agressor. No entanto, diante dos dados disponíveis sobre assédio de rua ocorridos no Brasil, é

possível verificar uma quantidade muito superior de vítimas mulheres. Assim, o tipo de

assédio de rua analisado aqui é aquele em que a vítima é uma mulher e o agressor, um homem.

As pessoas ouvidas com o intuito de entender o fenômeno e suas consequências sociais e

psíquicas foram mulheres que de alguma forma se identificaram com o tema da pesquisa e

aceitaram participar.

Porém, como dito acima, o assédio de rua se dá em uma perspectiva relacional.

Há uma outra parte não ouvida nesta pesquisa: o agressor. Ainda que seja difícil obter relatos

de homens que por ventura tenham assediado mulheres na rua ou no transporte público - seja

nos casos em que a pesquisadora é mulher, seja pela tendência natural de possíveis

assediadores de se defender de uma eventual acusação ou mesmo de modificar o discurso para

minimizar o assédio praticado - é interessante tentar compreender, mesmo que em um nível

macroestrutural e apenas teórico, que mecanismos sociais possibilitam ou facilitam o acesso

dos homens aos corpos femininos ou, em outras palavras, que estrutura social é essa que

naturaliza esse tipo de violência.

Nesse sentido, é fundamental deixar clara a origem social do comportamento dito

masculino, isto é, as justificativas fisiológicas para um determinado tipo de comportamento

sexual devem ser evitadas, sob pena de naturalização de atitudes muito mais culturais do que

biológicas. É necessário também chamar atenção para a possibilidade de transformação dessa

masculinidade, justamente por ser cultural (e não biológica), por meio da subversão da

determinação de papéis sociais baseada no gênero. Além disso, deve-se atentar para a não

homogeneização ou essencialização do que é ser homem na sociedade ocidental.

Especialmente na região Nordeste do Brasil, existe um ideal de virilidade

expresso na noção de nordestino como “cabra macho” ou “cabra da peste” que perpassa várias

instâncias da cultura e permeia o imaginário social. Esse modelo de masculinidade, segundo

Albuquerque Júnior (2003), foi construído na primeira metade do século XX como uma forma
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de reação ao processo que foi chamado pelo autor de “feminização da sociedade”. Tal

processo se refere às mudanças sociais que ocorreram a partir do final do século XIX, assim

descritas por Vojniak (2003, p. 664):
As mudanças que propendiam para a quebra das hierarquias sociais, o avanço da
modernidade, a ascensão da República e a progressiva vitória da cidade sobre o
campo eram descritas a partir de imagens que remetiam a significados de gênero em
que a sociedade estaria se feminizando. Esse discurso agenciava um conjunto de
metáforas em que as mudanças históricas passavam a ser vistas no feminino, ou seja,
mulheres que solapavam o lugar tradicional dos homens, o lugar de pai, de patriarca,
e constatavam com angústia um tempo de homens que se desvirilizavam.

De acordo com o argumento desenvolvido por Albuquerque Júnior em seu livro

Nordestino: uma invenção do falo - uma história do gênero masculino, em contraposição a

esse processo, iniciou-se, sobretudo a partir dos estudos de Gilberto Freyre, a construção de

um discurso sobre o Nordeste e o nordestino que buscava naturalizar a virilidade e preservar

um passado regional, rural e patriarcal por meio de uma visão tradicionalista. Novamente

Vojniak, sobre a obra de Albuquerque Júnior, oferece uma valiosa análise sobre a construção

dessa ideia de masculinidade que paira sobre o imaginário social e é capaz de moldar formas

de ser e de se relacionar:
Um tipo regional que emerge de um discurso eugenista que procurava naturalizar os
comportamentos e valores do nordestino; de um discurso antropogeográfico que
procurava explicar as características físicas, os traços subjetivos e os códigos
culturais do nordestino como produto da natureza particular da região; de um
discurso literário que desenhava o nordestino como aquele que partilhava da
superioridade dos fortes, temido, capaz de tudo, valente, corajoso em uma região
que até a mulher é "macho sim senhor"; de um discurso que agenciava uma série de
imagens e enunciados que constituíam os tipos regionais anteriores como o sertanejo,
o brejeiro, o praieiro, o vaqueiro, o coronel, o senhor de engenho, o caboclo, o
matuto, o beato e o retirante; enfim, de discursos tradicionalistas ou regionalistas
que localizam o falo como significante central na forma de ser do nordestino.
(VOJNIAK, 2003, p. 666)

Todo esse processo de construção de uma identidade cultural tem implicações

diretas no comportamento e na vida dos indivíduos que se fazem presentes ainda hoje nos

mais variados tipos de relações sociais. No que diz respeito ao assédio de rua, os relatos

escritos nos diários revelam um incômodo com um tipo de conduta que, segundo as mulheres

ouvidas, se repete cotidianamente. E.T., mulher preta de 35 anos, descreve uma situação que a

constrangeu:
Estava na minha rua e saí pra fazer uma caminhada no final da tarde. Coloquei uma
roupa apropriada pra caminhar, só que esta roupa “marcava meu corpo”. Dois
homens estavam sentados na calçada, aparentemente moravam ali, ou seja, eram
meus vizinhos. Lançam um olhar de desejo sobre mim e falam: “boa tarde”. Eu
respondo: “boa tarde”, como se tentasse sair daquele constrangimento. Meus
vizinhos!!! Quando chego no final da rua meu esposo passa no carro e pergunta se
não quero ir com ele ao supermercado. Entro no carro e ele me pergunta: “Aqueles
caras disseram alguma coisa?”. Eu respondo que só “boa tarde”. E ele fala do velho
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machismo que prega que se passa uma mulher, tem que “investir”. Ele tinha
percebido o assédio e “me resgatou”. (E.T., 35 anos)

E. T. chama atenção para uma certa “regra” imposta pela cultura machista

segundo a qual o homem deve “investir” ou “abordar” sempre uma mulher que passa em sua

frente. Ao fim desse registro, foi desenhada uma expressão de tristeza e choro. Outras

situações relatadas nos grupos focais apontam para o mesmo tipo de comportamento, como as

transcritas abaixo:
Quando eu volto da universidade a pé pra economizar uma grana, já é um pouco
tarde e eu passo por uma avenida bem comprida, com muitos bares e muitos carros,
então cenas como a que eu vou relatar acontecem absolutamente todos os dias: são
buzinadas, “psius” e olhares que você não sabe mais como lidar. (K.M., parda, 20
anos)

Falando sobre isso, sobre grupos de pessoas que você sente essa olhada diferente, né?
Um dos pontos mais marcantes em que isso acontecia na minha vida era indo pra
aula no ICA do Pici. Porque tem uns banquinhos na frente, tem a parada de ônibus
aqui na frente do ICA, e do outro lado tem uns banquinhos na frente do Centro de
Ciências. E naquele banquinho sempre ficava lotado de gente da Educação Física,
era macho de todo tipo, assim, sabe? Uma exibição. E aí sempre que passava, podia
ser eu, podia ser uma amiga, podia ser qualquer menina, que a menina saísse do ICA
pra ir pro RU [Restaurante Universitário], todos eles interrompiam a conversa. E
parecia assim um jogo de imitação, porque era o mesmo movimento, todos olhando
até a menina entrar no RU. (L.A., branca, 24 anos)

Nesse contexto, ouvir de forma mais atenta as mulheres que se locomovem

diariamente pela cidade de Fortaleza sobre suas experiências com o assédio de rua pode

auxiliar na compreensão de como a dinâmica dessas relações de poder acontecem no

cotidiano, bem como os efeitos sociais e psicológicos que acarretam. Como lembra Paula

Pérez Sanz (2013, p.101):
Además, parece obvio que las experiencias vividas por las mujeres y sus
percepciones subjetivas del espacio van a configurar las condiciones que determinan
su bienestar en la ciudad. Esta sería la segunda cuestión que plantea el feminismo,
revalorizar las experiencias cotidianas de las mujeres y su percepción de la ciudad y
del hogar como fuentes de información útiles para el análisis y como parte de las
demandas que deben incluirse en el derecho a la ciudad. Desde este planteamiento se
han desarrollado algunos estudios que incorporan la subjetividad de las mujeres
como eje central para el estudio de sus vivencias en el espacio y en la forma de
sentir la ciudad.39

Foi nesse sentido que pretendi aqui demonstrar a relevância da metodologia ora

adotada e a qual foi descrita no capítulo anterior. Seu principal objetivo era justamente captar

39 Além disso, parece óbvio que as experiências vividas pelas mulheres e suas percepções subjetivas de espaço
irão configurar as condições que determinam seu bem-estar na cidade. Essa seria a segunda questão colocada
pelo feminismo, reavaliando as experiências cotidianas das mulheres e sua percepção da cidade e do lar como
fontes de informação úteis para análise e como parte das demandas que deveriam ser incluídas no direito à
cidade. A partir dessa abordagem, foram desenvolvidos alguns estudos que incorporam a subjetividade das
mulheres como eixo central para o estudo de suas experiências no espaço e na maneira de sentir a cidade.
(tradução da autora)
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a dimensão mais subjetiva das experiências das mulheres em seus deslocamentos diários e

diante de situações de assédio.

O capítulo seguinte será dedicado ao aprofundamento de dois achados centrais da

pesquisa e que oferecem respostas aos questionamentos propostos no início do estudo, quais

sejam: Como as mulheres estão interpretando, vivenciando e reagindo às experiências de

assédio de rua? Que consequências a possibilidade de sofrer assédio traz para o cotidiano das

mulheres? Uma das respostas diz respeito às emoções, sentimentos e sensações relatados

pelas participantes da pesquisa, os quais ocuparam um lugar central em suas falas e trechos

escritos nos diários; a outra está diretamente relacionada à primeira e diz respeito às

estratégias adotadas pelas mulheres, intuitivamente ou não, a fim de driblarem ou evitarem

possíveis situações de assédio.

3 AS EXPERIÊNCIAS DAS MULHERES NOS ESPAÇOS PÚBLICOS:
PERCEPÇÕES, EMOÇÕES E ESTRATÉGIAS
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Como já exposto na primeira parte do texto, de trinta e seis mulheres que

receberam um diário, vinte e cinco efetivamente o devolveram com as anotações e registros

solicitados no início da pesquisa. O período total de registro dos diários se deu entre os meses

de agosto e outubro de 2018, assim como a realização dos grupos focais. A média de idade

das participantes é de 22,3 anos, e seus locais de residência estão espalhados em dezenove

bairros de Fortaleza, abrangendo as seis regionais atualmente delimitadas, além de um bairro

localizado no município de Maracanaú, na Região Metropolitana.

Quanto ao nível educacional, há dezenove mulheres com Ensino Superior

Incompleto, cinco com Ensino Superior Completo e uma com Pós-Graduação. O grupo de

participantes desta pesquisa apresenta um perfil com certo grau de homogeneidade quanto à

faixa etária e quanto ao nível de escolaridade, revelando um alto nível de consciência sobre a

existência do assédio e capacidade para elaborar acerca de como se sentem diante de situações

desse tipo e o que pensam sobre o assunto.

Quanto à cor da pele, o grupo contém mulheres que se identificam como brancas,

pardas, pretas e uma como amarela. Embora a questão da raça não tenha sido diretamente

levantada nos diários ou nos grupos focais, é fato que as mulheres pretas apresentam maiores

níveis de vitimização, tanto no que diz respeito ao crime de feminicídio como no tocante ao

assédio, como demonstrou o Relatório Visível e Invisível: a vitimização de mulheres no Brasil,

publicado no início de 2019 pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). Já em

relação à classe, o grupo é formado por mulheres moradoras tanto de bairros de classe média

alta quanto de bairros periféricos da cidade de Fortaleza e Região Metropolitana.

Como também já foi demonstrado anteriormente, o método utilizado para alcançar

essas interlocutoras foi por adesão voluntária após a divulgação da pesquisa por meio de redes

sociais. O principal meio de divulgação utilizado, isto é, aquele que alcançou mais mulheres

interessadas em participar da pesquisa, foi o perfil @ufcinforma40 no Instagram. É provável

que o alto número de mulheres estudantes da UFC que aderiram à pesquisa se deva

justamente ao meio de divulgação utilizado, o qual, à época, mostrou-se o mais viável.

De acordo com o Relatório Visível e Invisível já mencionado acima, as mulheres

entre 16 e 24 anos apresentam os maiores índices de vitimização no que diz respeito ao

assédio. Em relação ao grau de escolaridade, as mulheres com ensino médio e superior

relataram índices maiores de assédio do que as mulheres que possuem apenas ensino

fundamental. Esses dados podem estar relacionados a um maior acesso a informações sobre

40 Perfil oficial da Universidade Federal do Ceará no Instagram, que conta atualmente com 73 mil seguidores.
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violência contra a mulher que levam a uma determinada percepção sobre o tema, ou a uma

maior aproximação desse público com as redes sociais, coletivos e grupos de discussão em

torno de conteúdos feministas, por exemplo.

Com relação à presente pesquisa, é importante destacar novamente que o grupo de

interlocutoras alcançado é composto por jovens universitárias e os dados colhidos são

analisados tendo sempre em vista que estas mulheres constroem sua percepção e sua forma de

viver o assédio a partir de sua bagagem intelectual e suas experiências particulares. Nesse

sentido, é necessário destacar que este estudo não tem condições e nem pretensão de abarcar a

totalidade das vivências das mulheres com o assédio de rua.

Por outro lado, o grupo de participantes alcançado possui características que

coincidem com o grupo mais vulnerável e que mais reporta casos de assédio no Brasil, de

acordo com pesquisas mais abrangentes já realizadas, como ilustrado acima. O material

coletado, de caráter eminentemente qualitativo, embora não possa ser considerado

representativo do conjunto de mulheres da cidade de Fortaleza (CE), é capaz de revelar

aspectos profundos sobre as experiências de um determinado grupo de mulheres com o

assédio, além de oferecer um ponto de partida para uma discussão mais geral.

Feitas essas observações, procedo com uma categorização do material coletado no

intuito de facilitar a análise. Os relatos de assédio escritos nos diários e falados nos grupos

focais podem ser divididos segundo o local em que ocorreram: a) se em via pública ou b) em

lugares semi-públicos, como universidades, academias, restaurantes, centros culturais, e

outros; e de acordo com a pessoa que sofreu o assédio: a) se foi a própria participante da

pesquisa ou b) se foi uma terceira pessoa, pois há casos escritos nos diários ou relatados nos

grupos focais que foram presenciados pelas interlocutoras da pesquisa ou mesmo que lhes

foram confidenciados por amigas ou mulheres de seu convívio.

Os relatos que interessam diretamente ao presente estudo são aqueles que

descrevem situações de assédio ocorridas na via pública e cujas vítimas foram as próprias

interlocutoras - embora outros possam ser aqui transcritos para demonstração de um ou outro

ponto da discussão. Isso porque um dos objetivos da pesquisa é justamente refletir sobre os

possíveis impactos que o assédio pode causar na mobilidade urbana das mulheres, ou seja, na

ocupação do espaço público e no seu direito de ir e vir livremente. Além disso, há o interesse

específico nos sentimentos e emoções que apenas a própria vítima pode descrever e relatar.

Assim, o fio condutor da análise serão os aspectos subjetivos das experiências relatadas pelas

mulheres, isto é, tudo aquilo que guarda relação com as emoções, sensações e sentimentos.
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3.1 Emoções

Em linha de continuidade, ao estudar a forma como as mulheres se locomovem

pela cidade, sobretudo com enfoque sobre o fenômeno do assédio, impôs-se a necessidade, a

partir dos relatos das interlocutoras, de atentar para o âmbito das emoções. Sentimentos e

sensações como medo, culpa, tensão, angústia, nojo e trauma, tão comuns às vítimas de

violência sexual, são muito frequentes nos relatos escritos e falados das participantes da

pesquisa, de maneira que foi impossível ignorá-los.

Assim, as emoções surgem como uma categoria de análise central para a pesquisa.

No Brasil, as emoções no contexto das grandes cidades vêm recentemente ganhando espaço e

sendo objeto de pesquisas na área das Ciências Sociais, entre as quais se destacam as

pesquisas desenvolvidas por Mauro Guilherme Pinheiro Koury. Segundo Koury:
A sociologia das emoções partiria do princípio de que as experiências emocionais
singulares, sentidas e vividas por um ator social específico, são produtos relacionais
entre os indivíduos e a cultura e sociedade. Estas experiências traduzem as alianças
produzidas, levando em conta as normais sociais, os costumes, às (sic) tradições e as
crenças ou convicções em torno das próprias emoções. Os conteúdos simbólicos e as
práticas culturais de contextos sociais específicos promovem, agenciam, permitem
ou ponderam, desta maneira, determinadas emoções, ao mesmo tempo em que
negam, restringem ou impõem interditos a outras, a partir das interações contínuas e
constantes entre os sujeitos relacionais em trocas sociais determinadas. (2009, p. 2)

Se, de um lado, o estudo se volta para o nível individual ao tratar das experiências

subjetivas das mulheres com o assédio, de outro lado, estas emoções, experimentadas no

contexto específico da cidade e do ir e vir cotidiano, guardam relação direta com o nível

macrossocial da cultura e da vida moderna. Assim, temos como pano de fundo o contexto da

metrópole na modernidade, caracterizado pelo dinamismo acelerado e pelo convívio constante

com desconhecidos, o que causa ansiedade, desconfiança e estresse. Georg Simmel (1973) foi

um dos autores que melhor refletiu sobre os efeitos da metrópole na condição psíquica do

indivíduo em contraste com a vida rural:
A base psicológica do tipo metropolitano de individualidade consiste na
intensificação dos estímulos nervosos, que resulta da alteração brusca e ininterrupta
entre estímulos exteriores e interiores. O homem é uma criatura que procede a
diferenciações. Sua mente é estimulada pela diferença entre e impressão de um dado
momento e a que a precedeu. Impressões duradouras, impressões que assumem um
curso regular e habitual e exibem contrastes regulares e habituais - todas essas
formas de impressão gastam, por assim dizer, menos consciência do que a rápida
convergência de imagens em mudança, a descontinuidade aguda contida na
apreensão com uma única vista de olhos e o inesperado de impressões súbitas. Tais
são as condições psicológicas que a metrópole cria. Com cada atravessar de rua,
como o ritmo e a multiplicidade da vida econômica, ocupacional e social, a cidade
faz um contraste profundo com a vida de cidade pequena e a vida rural no que se
refere aos fundamentos sensoriais da vida psíquica. A metrópole extrai do homem,
enquanto criatura que procede a discriminações, uma quantidade de consciência
diferente da que a vida rural extrai. (p. 12)
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No capítulo anterior busquei refletir sobre essa dimensão macrossocial a partir da

discussão em torno da vida na metrópole e da mobilidade urbana nas grandes cidades e em

Fortaleza, em particular. O fenômeno do assédio traz para a realidade das mulheres em seus

deslocamentos diários um nível ainda maior de ansiedade e estresse. Além do aspecto

psíquico relacionado à vida na metrópole, busquei compreender como a herança colonial e

escravocrata, notadamente presente na região Nordeste do Brasil, contribuiu para moldar uma

cultura machista e um ideal de masculinidade que influenciam diretamente os

comportamentos e o imaginário social.

Neste capítulo, serão trabalhados os relatos das mulheres que participaram da

pesquisa a partir dos aspectos mais subjetivos presentes nesses relatos, tanto no que diz

respeito às emoções e aos sentimentos acerca do assédio de rua, como no tocante às reações e

estratégias que desenvolvem para lidar com esse tipo de violência.

Será dado, portanto, enfoque ao nível individual do tema pesquisado, buscando

estabelecer um elo entre as dimensões micro e macrossociológicas da análise. Isto porque

entendo, seguindo uma abordagem interacionista, que a dimensão macrossociológica só pode

ser realmente compreendida se levadas em consideração as ações individuais e as respectivas

interações entre os sujeitos, as quais informam e são informadas pela estrutura social. Como

observou Giddens (2009) acerca da relação entre as instituições sociais e o comportamento

individual:
Não seria verdadeiro, entretanto, como já mencionamos, dizer que as rotinas da vida
diária constituem o “alicerce” sobre o qual as formas institucionais da organização
social são edificadas no tempo-espaço. Pelo contrário, cada uma participa na
constituição da outra, assim como ambas entram na constituição do self atuante.
Todos os sistemas sociais, não importa quão formidáveis ou extensos, expressam-se
e são expressos nas rotinas da vida social cotidiana, mediando as propriedades
físicas e sensoriais do corpo humano. (p. 42)

As participantes da pesquisa foram orientadas a usarem o diário para registrar suas

experiências e seus deslocamentos diários pela cidade durante um período de quinze dias.

Além do registro das ocorrências relacionadas ao assédio, as voluntárias também deveriam

descrever o que sentiram e como reagiram. Essas experiências e emoções foram ainda,

posteriormente, relatadas, aprofundadas e discutidas em grupos focais. Inicialmente, antes de

adentrar de forma mais profunda a reflexão sobre a perspectiva das participantes da pesquisa,

o gráfico abaixo traz um quadro geral das ocorrências registradas nos diários com a respectiva

quantidade de vezes que aconteceram ao longo do período de quinze dias dedicado ao uso dos

diários:

Gráfico 1 - Ocorrências registradas nos diários.
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Elaborado pela autora.

É possível observar que os olhares insistentes são mais frequentes, enquanto os

toques indevidos ocorrem menos. Esse dado traz ainda mais complexidade para a análise, uma

vez que o olhar insistente é perceptível ou incômodo, na maior parte das vezes, apenas para a

pessoa que está sendo olhada. Além disso, trata-se de um comportamento sutil, de difícil

interpretação e que, por isso mesmo, não costuma ser problematizado. Já o toque indevido é

uma conduta mais invasiva e pode ser bastante ofensiva dependendo da percepção e

interpretação do ato pela vítima, isto é, se houve malícia, se foi proposital ou se não havia

meio de evitar, como na situação de um ônibus lotado, por exemplo.

O Relatório Safe and Sound: International Research on Women’s Personal Safety

on Public Transport, elaborado pela organização britânica FIA Foundation41, destaca as

diferentes formas de assédio e chama atenção para a complexidade do assunto:
All forms of harassment affect women in particular and impact their access to
opportunities, and their quality of life. Harassment can take various forms such as
verbal harassment (cat calling or unwanted teasing); visual harassment such as
leering or staring and physical forms such as men exposing themselves, groping or
other forms of touching etc. It often takes place in public places as women travel to
and from places of education/schools or to and from work. It especially seems to
occur in relation to public transport. This may be in or around bus and train stations,
or other public transport hubs and stops and on the vehicles themselves, especially if
they are crowded. This affects different women in different ways, making it complex
to understand why and how this happens or to as there is a lack of systematic data.42

Nesse sentido, os relatos são úteis para uma melhor análise do que estão sendo

consideradas condutas incômodas ou intimidadoras, bem como para que se possa apreender o

41 Uma instituição de caridade independente registrada no Reino Unido, que apóia um programa internacional
de atividades que promovem a segurança nas estradas, o meio ambiente e a mobilidade sustentável. Disponível
em: fiafoundation.org/about-us. Acesso em: 06 Nov. 2019.
42 Todas as formas de assédio afetam as mulheres em particular e afetam seu acesso a oportunidades e sua
qualidade de vida. O assédio pode assumir várias formas, como o assédio verbal (provocações indesejadas);
assédio visual, como olhar malicioso ou encarar e formas físicas, como homens se expondo, tateando ou outras
formas de tocar etc. Geralmente, ocorre em locais públicos, enquanto as mulheres viajam para e de escolas ou
para e do trabalho. Parece especialmente ocorrer em relação ao transporte público. Pode ocorrer dentro ou ao
redor de estações de ônibus e trem ou em outros pontos e paradas de transporte público e dentro dos próprios
veículos, especialmente se estiverem lotados. Isso afeta diferentes mulheres de diferentes maneiras, tornando
complexo entender por que e como isso acontece ou porque há uma falta de dados sistemáticos. (tradução da
autora)
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que as mulheres sentem quando passam por esse tipo de situação. E.T., de 35 anos, relata o

episódio em que um homem a olhou de uma maneira que a incomodou e despertou sensação

de nojo e vulnerabilidade:
Estava com uma amiga caminhando no campus Porangabussu, quando um homem
perguntou se queríamos um táxi. O homem parecia taxista, pois estava encostado no
carro. O olhar que ele nos lançou, olhou dos pés à cabeça, parecia malicioso. Me
senti enojada, exposta e vulnerável. Tudo aconteceu na rua, em plena luz do dia e na
frente de vários transeuntes. Minha colega é surda e precisei traduzir a pergunta do
suposto taxista para libras. Só não precisei traduzir a intenção dele, ela percebeu do
que se tratava: um assédio descarado. (E.T., 35 anos)

A mesma mulher relata um outro episódio de olhares insistentes. Desta vez, não

era apenas um homem, mas um grupo, e o que a incomodou mais foi o fato de eles só terem

parado de olhar quando perceberam que ela estava acompanhada do marido.
Fui à Ceasa com meu esposo e passamos num corredor em que trabalhavam vários
homens descarregando mercadorias. O corredor era estreito e eu andava à frente do
meu esposo alguns passos. No momento em que passei perto dos homens, acho que
uns 6 ou 7, eles pararam o que estavam fazendo e todos olharam pra mim. Eu notei
os olhares, mas segui meu caminho. Eles olharam em seguida pro meu esposo que
vinha atrás de mim; perceberam que ele estava comigo e só depois disso
continuaram o que estavam fazendo. Ou seja, fui respeitada porque um homem
estava comigo, na verdade foi ele que foi respeitado.

A.V.S., de 18 anos, moradora do bairro Centro, registra no diário uma ocasião em

que preferiu viajar em pé no ônibus a sentar onde havia homens que a olhavam de uma

maneira que a incomodou muito:
Estava eu indo pra casa com minha amiga (de novo no [ônibus] 038). Tinha várias
cadeiras vagas no fundo e era para onde nós estávamos indo. No meio do caminho
eu percebi que as cadeiras vagas estavam rodeadas de homens. Nossa, pareciam uns
animais nos encarando! Minha amiga e eu ficamos tão incomodadas que desistimos
de ir sentar. Melhor ir em pé que sentar ali correndo risco de assédio.

L.A., de 24 anos e moradora do bairro Quintino Cunha, escreveu em seu diário

que tem feito parte de seu percurso fora da calçada para não ser importunada:
Normalmente quando faço o trajeto passo ao lado de um bar onde sempre há alguns
homens. Se passo pela calçada eles agem como se fossem animais selvagens e eu
um pedaço de carne; com olhares e até assovios desnecessários. Portanto, de
algumas semanas pra cá tenho feito o trajeto fora da calçada, na rua mesmo para não
ser incomodada. Pois, ao que me parece eles tentam ser “discretos” para não chamar
muita atenção, só agindo caso eu esteja passando muito próximo.

Os dois últimos relatos transcritos fazem referência aos homens que encaram

insistentemente utilizando a palavra “animais”, demonstrando um grande desconforto com

olhares incisivos. Os relatos também revelam que esse tipo de comportamento faz com que

essas mulheres ajustem parte de seus trajetos com o objetivo de evitar situações que

consideram desconfortáveis. Nos casos acima, uma viajou em pé no ônibus, mesmo havendo
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assentos disponíveis, enquanto a outra caminhou fora da calçada para não passar muito perto

do bar.

A.V., de 20 anos, mora no bairro Vila Velha e trabalha no bairro Benfica. Ela

expressa o sentimento de raiva quando ouve buzinas acompanhadas de olhares maliciosos.

Destaca que, se estivesse acompanhada, provavelmente isso não teria acontecido. Além disso,

ela conta que, antes mesmo de acontecer a situação que a deixou desconfortável, ela pediu

para que alguém a acompanhasse no caminho de volta, já prevendo que algo assim poderia

ocorrer:
Fui almoçar próximo ao trabalho, o que não é costume. Sempre almoço no R.U
(Restaurante Universitário). Para chegar ao restaurante eu tinha que passar pelo
canteiro de obras da Avenida Aguanambi. Na ida foi tudo bem, pois estava
acompanhada, mas na volta estava sozinha. Tive medo e pedi pra alguém voltar
comigo, mas ninguém podia ainda. Tinha que esperar os carros me deixarem passar,
pois a via está sem sinalização. Nesse tempo, dois motociclistas passaram buzinando
pra mim. Um deles me deu um riso malicioso enquanto passava e buzinava. Queria
gritar, dar cotoco, qualquer coisa pra tirar a raiva de mim.

Enquanto algumas mulheres expressam incômodo, raiva, nojo ou sensação de

exposição, M.G., de 20 anos e moradora do bairro Parangaba, utiliza a palavra “medo” em

dois de seus relatos escritos no diário para demonstrar como se sente ao ser olhada de maneira

insistente:
Hoje foi mais um dia “comum”. Naturalizei sair de casa com medo. O meu maior
medo é que, da parada de ônibus até a entrada de casa, é muito mal iluminado a
noite. Eu desço, atravesso a avenida e vou correndo até a porta. Além disso, sempre
ao passar na faixa de pedestres, motoqueiros me olham, me acompanham com os
olhos.

Pela primeira vez, desde que comecei a morar em Fortaleza, há 3 anos, eu criei
coragem para ir a academia. Saí de casa às 18h com medo porque, infelizmente,
parece que o assédio aumenta quando estamos com roupa de academia. Pois bem, eu
fui com medo mesmo. Nada mudou. O porteiro do outro prédio próximo ao meu me
encarou tanto enquanto eu passava em frente o prédio, que eu me senti como uma
carne.

As sensações de constrangimento e incômodo são também bastante relatadas pelas

mulheres quando o assédio passa de olhares insistentes para a emissão de palavras ou sons de

cunho sexual ou mesmo buzinas emitidas com o intuito de chamar atenção, sobretudo quando

ocorrem na via pública. L.K., de 21 anos e moradora do bairro Paupina, escreve em seu

diário:
Tive que vir ao Centro pra fazer umas compras, pois trabalho no ramo alimentício e
recebi uma encomenda de última hora. Era por volta de 8:30h e eu saí do jeito que
estava em casa: de shorts e uma regata. Nesse dia fui de carro. Estacionei e fui
comprar o que eu precisava. Quando terminei e fui voltar para o carro, um flanelinha
que estava na rua começou a me olhar e eu percebi que ele iria falar algo. Daí ele
gritou: “NOSSA! MEU DEUS!” Eu fiquei bastante constrangida porque todo mundo
na rua começou a me olhar. Então ele continuou: “Que mulher! Você tem presença!
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Volte sempre aqui!” Entrei no carro sem falar nada e fui embora sem saber o que
pensar sobre o ocorrido. O pior é que SEMPRE ando por lá. (L.K., 21 anos)

É possível perceber que no início do relato ela destaca o fato de ter recebido uma

encomenda de última hora, como que para justificar ter saído com a roupa que estava usando

em casa: um short e uma regata. Ao final, demonstra uma certa preocupação com a

necessidade futura de voltar ao mesmo local e passar novamente pela mesma situação

constrangedora. Quatro dias após o relato acima transcrito, ela escreve em seu diário:
Como não tenho aula às segundas, tento me exercitar um pouco correndo numa
praça perto da minha casa. Se eu seguir a minha rua até o fim, chego nessa praça,
mas é meio deserto e eu prefiro desviar um pouco a rota, indo por uma rua paralela.
Tento usar roupas confortáveis, de preferência nem curtas nem justas. Hoje eu
estava com uma legging preta e uma blusa preta que é meio longa, pra não me expor.
Quando eu estava indo, um cara de uns 50 e poucos anos ia passando e começou a
falar coisas comigo: “Tá linda! Que saúde!” O que mais me incomodou é que o cara
aparentava ser bem mais velho que o meu pai. (L.K., 21 anos)

Novamente está presente em seu relato uma breve descrição sobre a roupa que

estava usando. Desta vez, seu intuito é demonstrar que não estava vestindo nada curto ou justo,

exatamente com o objetivo de não se expor, buscando assim evitar uma situação de assédio.

Outra precaução tomada é a de não andar pelo trecho deserto, perfazendo um caminho mais

longo até a praça. Mesmo com todos os cuidados, ouviu um comentário que a incomodou.

E.P., de 23 anos, moradora do bairro Edson Queiroz, também descreve sua roupa

em todos os relatos escritos em seu diário. Apesar de não haver nenhuma orientação no diário

que apontasse essa necessidade, ela considera relevante para o relato a descrição de sua

vestimenta. Abaixo seguem transcritos os relatos registrados nos dias 24 e 28 de setembro e

no dia 1º de outubro de 2018, respectivamente:
Vestimenta: blusa larga e short não muito curto e largo também. Estava caminhando
na [Avenida] Edilson Brasil Soares, quando um carro com três homens para no sinal
e começam a olhar e falar coisas que pela distância não consegui entender. Pelo
constrangimento acabei olhando para eles para expressar meu descontentamento e
eles começaram a bater palmas. Me senti muito constrangida. (E.P., 23 anos)

Vestimenta: calça jeans e blusa da UFC. Estava no shopping Via Sul esperando
minha mãe me buscar porque já era 19:30h e fica perigoso para ir andando da
[Avenida] Washington Soares até minha casa, pois é um caminho escuro e com
pouco movimento. Estava à espera, quando chega um homem e pergunta onde é a
praça de alimentação, eu respondo educadamente e após a resposta ele fica
analisando meu corpo, olhando para as minhas partes íntimas, agradece e sai. (E.P.,
23 anos)

Vestimenta: short que não é apertado e não é curto e blusa apertada. Andando pela
[Avenida] Edilson Brasil Soares, o sinal fechou e eu fui andando para atravessar.
Um carro com dois homens dentro parou bem do meu lado, impedindo minha
passagem, quando o motorista falou: “Boa tarde, princesa” e outras coisas que não
consegui entender e ficou rindo junto com o cara que estava ao seu lado. (E.P., 23
anos)
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M.G., de 20 anos, relatou em grupo focal uma situação em que um homem se

masturbou ao seu lado dentro do ônibus. Ao final, ela chama atenção para a roupa que usava

na ocasião, destacando que não usava nenhum decote ou roupa curta:
Eu tava na parte de trás do ônibus, a catraca ainda era atrás, e eu tava logo naquele
primeiro bloco de trás do cobrador. E eu tava na cadeira do corredor porque eu
queria passar logo. Tava só esperando minha cólica passar porque o ônibus tava
lotado e eu queria ficar sentada mas não tinha canto. Aí subiu um homem ali na
[Avenida] José Bastos, e ele sentou do meu lado. Atrás tava tudo vago mas ele
sentou do meu lado. E aí ele começou a se masturbar e eu, quando percebi, aí eu
fiquei muito assim, como eu falei pra vocês, paralisada. E eu fiquei: “Meu Deus, eu
tô com medo.” Eu tava com medo de levantar e ele fazer assim, me puxar e dizer:
“não, fique aqui.” Eu fiquei com muito medo e fiquei assim uns 5 minutos parada,
olhando pra frente, sem saber o que fazer. Aí eu levantei, passei a catraca e corri lá
pra frente, fiquei do lado do motorista pra ver se passava alguma coisa, assim, pra
ele. Não vi quando ele desceu, acho que ele não desceu no terminal porque eu não vi
ele lá, mas assim que consegui chegar na frente, eu mandei uma mensagem pra todo
mundo que eu conhecia, dizendo que tinha acontecido isso e que se acontecesse
alguma coisa comigo, todo mundo já tava sabendo que tinha acontecido isso, né? E
eu cheguei em casa muito nervosa, sabe? Eu não via a hora de chegar em casa e
parece que quando acontece essas coisas mais demora a chegar em casa. E aí quando
eu cheguei em casa eu fiquei, eu não consegui almoçar, eu fiquei, assim, muito
nervosa. E eu tava de calça nesse dia, sabe? De calça, de blusa comprida, bem aqui,
não tava com decote, nada, nada. Mas a pessoa sentou do meu lado e ficou se
masturbando e isso foi muito constrangedor.

Outra interlocutora, L.A., de 24 anos, comentando acerca do impacto da roupa

sobre a possibilidade de sofrer assédio, emitiu a opinião que deu origem ao título deste

trabalho:
[...] não importa a roupa, não importa se você tá de burca, se você tá de biquíni, eles
vão olhar do mesmo jeito. Parece que você é só um pedaço de carne que tá exposto
ali, pronto pra ser servido.

Como se vê nos últimos relatos transcritos, as emoções variam de

constrangimento e incômodo até medo, nojo e sensação de exposição e vulnerabilidade. O

fato de algumas interlocutoras da pesquisa terem descrito a roupa que usavam quando foram

assediadas, revela também certo sentimento de culpa ou tentativa de demonstrar que não

contribuíram para que o assédio ocorresse. Esse sentimento reflete aspectos da socialização

feminina que prescreve um estado de alerta e de prevenção traduzido em cuidados como não

sentar de perna aberta, evitar roupas curtas, entre outros comportamentos que são ensinados às

meninas.

As sensações relatadas somadas à culpa que vem à tona quando as precauções

tomadas não evitam o assédio podem transformar o simples ato de se locomover de um ponto

a outro da cidade em uma experiência marcada pela ansiedade, sobretudo diante da

possibilidade de sofrer algum tipo de violência.
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Outro aspecto fundamental relacionado à estratégia de pensar bem na roupa que

vai usar como uma forma de proteção contra o assédio, é o fato de que esse cálculo, ao

mesmo tempo em que confere uma maior sensação de segurança para as mulheres, traduz-se

em uma internalização e, em certa medida, reprodução de determinados padrões de opressão.

Condicionar a escolha da roupa à possibilidade de sofrer assédio, apesar de ser colocado pelas

participantes da pesquisa como uma estratégia de proteção, pode também significar que

incorporaram regras de controle sobre seus corpos e suas roupas.

Além dos olhares insistentes e das palavras, sons ou buzinas, há experiências com

o assédio mais invasivas, como é o caso do toque indevido. Foi o tipo de ocorrência menos

registrado pelas participantes da pesquisa e é o tipo de assédio considerado mais grave, por

atingir diretamente o corpo e deixar a vítima mais vulnerável em razão da proximidade.

Assim, é perceptível que o ônibus lotado é o cenário mais propício para esse tipo de assédio e

o mais incômodo para as mulheres. S.C., mulher preta de 25 anos e moradora do bairro

Jangurussu escreveu em seu diário:
Ônibus lotado, às 06:30h da manhã, um senhor de meia idade, entre 50 e 60 anos, se
aproveitando da multidão do ônibus para ficar esfregando suas partes íntimas em
mim. Como eu estava de costas, tentei colocar a minha mochila entre nós dois, já
que não havia espaço para que eu saísse dali.

Durante o grupo focal, S.C. descreve com mais detalhes como ocorreu o assédio e

o que sentiu:
Eu tava no ônibus. Isso eu saio de casa 5:45h da manhã pra poder trabalhar. Ônibus
lotado. Um senhor, acredito que ele tenha meia idade, mais de 50 anos, começou
literalmente a se esfregar em mim. E eu sentindo ele se esfregando em mim. E eu
sempre deixo a minha mochila aqui de lado pra não atrapalhar quem vem no
corredor. Gente, o ônibus tava tão lotado que não tinha pra onde ir. Mas por já ter
passado por essa situação outras vezes, eu meio que já tô acostumada, eu travo na
hora. Só fiz pegar a mochila e tentar colocar no espaço entre nós dois pra evitar de
ele continuar se esfregando em mim. [...] Às vezes o grito vem na garganta, mas
você não consegue fazer nada. Você se sente um nada, é como eu me sinto. Às
vezes me dá vontade de chorar e tudo, porque, poxa vida, o ônibus lotado, uma
hora dessa da manhã, não tem condições, sabe? (S.C., 25 anos, preta) (grifo
nosso)

O relato transcrito acima descreve uma situação mais extrema, de profundo

desconforto e humilhação mediante a invasão da circunscrição do corpo. O cenário descrito,

do ônibus lotado logo cedo, é algo que faz parte do dia a dia dessa mulher, que precisa se

deslocar até o trabalho e só tem essa opção. Ela conta que sente vontade de reagir, de gritar,

mas não consegue. Já B.S., branca, de 20 anos e moradora do bairro Bom Jardim, escreveu

sobre o assédio que sofreu e relatou uma sensação de desamparo:
Um rapaz se aproveitou do ônibus lotado, ficou me encoxando até que eu percebesse
que ele não era só mais um passageiro tentando atravessar o veículo. Quando ele
começou a se esfregar com mais insistência, girei o quadril rapidamente, me
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livrando dele. O pessoal que estava ao nosso redor percebeu e começaram a encarar
ele. O maldito começou a me encarar, enquanto saía rapidamente do ônibus. Ele
tinha pego o ônibus no mesmo terminal que eu. Desde esse dia, sempre que o vejo,
evito pegar o mesmo ônibus. Fiquei feliz pelas pessoas perceberem, mas a sensação
de desamparo nunca vai sumir.

Sobre a sensação incômoda de proximidade extrema em ônibus lotado, A.V., de

20 anos e moradora do bairro Vila Velha, escreveu em seu diário sobre a insegurança em um

de seus trajetos cotidianos:
Percebi que sempre tento me fazer menor nesse trajeto. O ônibus é muito lotado,
absurdamente. Sempre sinto que vão pegar em mim, passar mão onde não quero que
peguem. Me sinto completamente insegura por estar grudada em homens e não ter
escolha. Tento sempre manter distância.

Para além do problema da lotação, é possível perceber certa ansiedade que

permeia as experiências das mulheres, sobretudo aquelas que precisam se locomover de

ônibus ou a pé. No dia 27 de setembro de 2018, A.M., de 30 anos e moradora do bairro

Parreão registrou em seu diário o dia em que teve um ataque de ansiedade só por pensar que

teria de voltar para casa sozinha:
No trajeto estágio/casa usei a tática de dividir o uber com amigos por medo de
abusos. E antes de saber que iria de transporte compartilhado, tive um ataque de
ansiedade por medo de ter que pegar ônibus ou uber só e tarde da noite. (A.M., 30
anos)

M. G., parda, de 20 anos, registrou no dia 28 de agosto de 2018 as ocorrências de

percurso mal iluminado, olhares masculinos insistentes e palavras, sons ou buzinas. Abaixo

escreveu:
Não consigo descrever o quanto dói esse sentimento de raiva, misturado com nojo,
tristeza...

3.2 Estratégias

As micro violências do cotidiano levam à adoção do que aqui estou denominando

de “estratégias”. São cálculos realizados de forma intuitiva ou racionalizada, que estão

presentes no dia a dia dessas mulheres, sobretudo as que se locomovem a pé ou de ônibus.

Essas estratégias têm base principalmente no medo de sofrer assédio e vão desde pensar bem

na roupa que vai usar antes de sair de casa, andar sempre acompanhada, realizar caminhos

mais longos para evitar trechos mal iluminados ou andar fora da calçada para não passar

muito perto de um bar ou oficina, por exemplo, já que são espaços tradicionalmente ocupados

por homens.
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As estratégias representam o espaço de agência que as mulheres têm diante tanto

da possibilidade de sofrer assédio, como da necessidade de se deslocar para realizar suas

atividades diárias. O termo “agência” é aqui empregado no sentido dado por Giddens (2009)

em sua Teoria da Estruturação, isto é, a agência significa o poder de fazer algo, de agir diante

da realidade social que se impõe. Assim, embora a estrutura social e cultural exerça forte

influência no cotidiano das mulheres que se locomovem pela cidade, essas mulheres

conseguem criar mecanismos e práticas de proteção com o intuito de tornar suas experiências

com a mobilidade diária menos estressante.

Aqui dois pontos merecem destaque. Em primeiro lugar, nem sempre essas

estratégias são profundamente elaboradas e refletidas, tampouco são sempre automaticamente

justificadas segundo sua intenção, razão ou motivo. Algumas participantes da pesquisa apenas

se deram conta de que determinada atitude era de fato uma estratégia para se proteger de

situações de assédio quando lhes foi pedido que pensassem, escrevessem ou falassem sobre

isso, a exemplo de B.F., de 19 anos, que escreveu em seu diário:
Teve aula de manhã na faculdade. Um dos meus professores resolveu repor a aula
que havia faltado. Eu decidi ir de vestido porque tava quente e eu queria me sentir
mais livre. Percebi que por conta disso eu evitei passar no posto de gasolina que
geralmente eu passo e não sentei na frente da sala de aula como geralmente eu sento.

Ou J.C., de 27 anos, moradora do bairro Meireles que relatou no grupo focal:
Quando eu comecei a usar o diário, eu fui percebendo como eu criei várias
blindagens pra eu diminuir o medo. Porque se eu for ficar atenta a tudo que acontece
eu vou ficar paralisada. Então, por exemplo, com o exercício do diário, eu percebi
que eu, se eu tô passando numa calçada, se eu tô passando em frente a uma obra por
exemplo... Quando eu venho pra casa todo dia, se eu for a pé eu passo em frente ao
BS Design, que é uma obra enorme na [Avenida] Desembargador Moreira, ou seja,
uma centena de homens. E eu criei uma... percebi que eu tenho um mecanismo que,
quando eu passo pela obra, é como se eu ficasse surda, eu não escuto nada do que
vem dali, eu criei aquela blindagem pra não ouvir o assédio que você escuta em obra.
Eu também criei uma blindagem pra olhares. Tipo, eu tô passando por um homem,
eu sei que ele vai me olhar, então eu não acompanho ele, eu olho pra outra coisa, eu
procuro um gatinho na rua, eu procuro uma luz pra eu esquecer daquele momento.
Tipo, é como se eu botasse realmente embaixo do tapete, pra aquilo não me afetar,
pra eu não ficar com medo.

D.R, de 20 anos e moradora do bairro Benfica, também relatou em grupo focal

que se deu conta, ao escrever o diário, de que mudou a forma de se vestir na tentativa de se

proteger do assédio:
Eu percebi muito no período do diário a coisa da roupa, assim... Porque foi no dia
que eu não vesti a calça mais folgada que aconteceu alguma coisa, e aí eu me sinto
muito mal porque eu deixo de... E eu percebi isso ao longo do tempo, assim. Eu
mudei a forma de me vestir porque eu sentia que eu sofria muito assédio. E quando
eu pegava mais ônibus antes, aí é que eu sentia mesmo, assim... Porque dentro do
ônibus lotado, com roupa curta, parecia que você tava dando brecha, assim, pra todo
mundo encostar.
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Em segundo lugar, é preciso destacar que, embora desenvolvam mecanismos para

driblar certos perigos, sobretudo pela via da evitação e da proteção, a maioria das

participantes ainda tem seus trajetos diários e seu comportamento no espaço público

condicionados, em alguma medida, pelo medo e pela possibilidade iminente de sofrer assédio.

Os relatos demonstram que a capacidade de agência das mulheres diante da violência sexual e

do assédio de rua é limitada por muitos fatores. Mesmo assim, segundo Giddens (2009, p. 17):

“[...] é de primordial importância reconhecer que as circunstâncias de coerção social, em que

os indivíduos ‘não têm escolha’, não podem ser equiparadas com a dissolução da ação como

tal.”

De todo modo, se, por um lado, devem ser reconhecidos os constrangimentos

impostos pela estrutura social e cultural às ações dos sujeitos, por outro também merecem

análise as ações individuais, na medida em que possuem certo espaço de autonomia ou, nas

palavras de Bourdieu, um “campo de possíveis”, assim como um certo poder de intervenção

na realidade social, esta sendo, portanto, estruturada e estruturante (BOURDIEU, 2001).

Embora tomem posições distintas no que diz respeito à relação de

interdependência entre ação e estrutura - Giddens dando mais proeminência ao indivíduo -, os

pensamentos de ambos, em diálogo, contribuem para uma melhor análise do presente objeto

de pesquisa. Nesse sentido, a categoria de habitus desenvolvida por Bourdieu também se

mostra útil para pensar a elaboração das estratégias:
Uma das funções principais da noção de habitus consiste em descartar dois erros
complementares cujo princípio é a visão escolástica: de um lado, o mecanismo
segundo o qual a ação constitui o efeito mecânico da coerção de causas externas; de
outro, o finalismo segundo o qual, sobretudo por conta da teoria da ação racional, o
agente atua de maneira livre, consciente e, como dizem alguns utilitaristas, with full
understanding, sendo a ação o produto de um cálculo das chances e dos ganhos.
Contra ambas as teorias, convém ressaltar que os agentes sociais são dotados de
habitus, inscritos nos corpos pelas experiências passadas [...] (BOURDIEU, 2001, p.
169).

Os relatos demonstram que as disposições e predisposições aprendidas e

incorporadas, sobretudo aquelas que dizem respeito à socialização baseada no gênero,

ajudaram a construir um habitus que influencia o modo como se locomovem pela cidade. É

dessa forma que o habitus pode ser entendido como uma espécie de conhecimento inscrito no

corpo, construído e incorporado pelo indivíduo ao longo da vida e a partir de suas

experiências individuais e coletivas acumuladas, e que se reflete em suas práticas cotidianas.

B.B., de 20 anos e moradora do bairro Bom Jardim, contou em um grupo focal que sua avó a

ensinou a adotar uma expressão séria ao andar pela rua:
Bom, comigo a estratégia era sempre uma coisa que minha avó me ensinou quando
eu era criança: cara fechada, olha sempre pra frente. [...] Quando eu chego tarde em
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casa, geralmente a rua que eu moro é lotada de gente, mas, tipo, é muita criança, é
mulher, assim... Mas na esquina tem muito homem. Aí é a mesma coisa, tem sempre
um na esquina quando eu chego. Aí é cara fechada. Ou então vou pela pista. Já
quase fui atropelada por uma bicicleta nisso, mas qualquer coisa pra não chegar
perto. E sempre a mesma coisa, não olho pra lugar nenhum, sempre pra frente, de
cara fechada. A “orgulhosa da rua”, como me chamam.

J.T., de 30 anos, além de se preocupar com a roupa, também muda a expressão do

rosto ao sair de casa. Quando usa a bicicleta para se locomover, toma ainda outras precauções:
Eu ando com roupas muito frouxas ou roupas que não... não boto decote. Como eu
gosto muito de vestido, eu acabo sempre me preocupando: “Poxa, será que tá curto
demais? Será que...” A gente acaba se privando de usar aquilo que a gente acha
bonito porque a gente vai sair sozinha. Aí outra coisa: amarrar a cara.
Principalmente quando eu tô de bicicleta. Prendo o cabelo, amarro a cara e encaro
quem olhar. [...] Eu tô evitando as ruas menos movimentadas. Quando eu ando de
bicicleta, eu acabo indo sempre pelas avenidas. Prefiro correr o risco de ser
atropelada do que ser abordada por um cara. Então as principais [estratégias] são
amarrar o cabelo, prestar muita atenção nas roupas, se não estão marcando muito
meu corpo. Apesar de ser uma coisa que eu luto muito comigo, tipo: “Eu não vou
deixar de usar essa roupa por isso”. Mas a gente acaba fazendo, como um dia que
veio um cara atrás de mim e eu fiquei pensando: Poxa, se eu não tivesse com a roupa
da academia, talvez isso não tivesse acontecido.”

No caso de L.R, de 19 anos e moradora do município de Maracanaú, localizado na

Região Metropolitana de Fortaleza, há uma pressão por parte de seus tios, com quem mora,

para que não use roupas curtas ou justas:
Quando eu estou saindo de casa, eu não me maqueio pra tentar não chamar atenção,
e normalmente eu saio de cabelo preso. [...] Tento não usar short, até porque é uma
coisa... além de me incomodar, tem uma pressão dentro de casa, uma pressão muito
mais por medo que algo aconteça. Mas o problema não está em nenhuma roupa, na
forma que eu me comporto. Mas eu moro com meus tios, então tem uma certa
pressão, tipo: “Você vai com essa roupa? Mas é tão perigoso”.

Nos trechos transcritos acima, é possível perceber como essas estratégias de

prevenção também são passadas pelos familiares às meninas, sobretudo no que diz respeito à

roupa e a uma atitude que deve ser adotada a fim de evitar possíveis situações de assédio. Nas

palavras de Bourdieu:
Aprendemos pelo corpo. A ordem social se inscreve nos corpos por meio dessa
confrontação permanente, mais ou menos dramática, mas que sempre confere um
lugar importante à afetividade e, mais ainda, às transações afetivas com o ambiente
social. [...] As injunções sociais mais sérias se dirigem ao corpo e não ao intelecto, o
primeiro tratado como um “rascunho”. O essencial da aprendizagem da
masculinidade e da feminilidade tende a inscrever a diferença entre os sexos
nos corpos (sobretudo por meio do vestuário), sob a forma de maneiras de
andar, de falar, de se comportar, de dirigir o olhar, de sentar-se etc. [...] Tanto
na ação pedagógica cotidiana (“fica direito”, “segure a faca com a mão direita”)
como nos ritos de instituição, essa ação psicossomática se exerce muitas vezes por
meio da emoção e do sofrimento, psicológico ou até físico [...] (BOURDIEU, 2001,
p. 172-173). (grifo nosso)

Meninos e meninas constroem, desde a mais tenra idade e baseados nas

orientações dadas principalmente pelos pais, formas diferentes de se comportar e ocupar os
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espaços. É comum que as meninas sejam ensinadas a não usarem roupas muito curtas, a não

ficarem na rua até tarde e a se portarem de uma determinada maneira, geralmente mais

recatada. Entre as participantes da pesquisa, há relatos sobre como as mães lhes orientaram a

não sorrir na rua para estranhos, a usar sempre sutiã para não chamar atenção para os seios, a

andar acompanhada do irmão, mesmo que este seja ainda uma criança, entre outros exemplos.

A incorporação desse sistema de defesa contra uma violência que é, sobretudo, de cunho

sexual, passa tanto pelo aprendizado adquirido dos discursos familiares, como também das

próprias experiências práticas que vão se acumulando ao longo da vida.

Dentro dessa lógica, quando as mulheres não tomam determinadas precauções que

lhes foram ensinadas ou que foram incorporadas, podem ser responsabilizadas pelo assédio

que sofrem, como lembra Machado (2014, p. 111):
Formas de prevenir-se da violência contra as mulheres “ensinam” que lugares sem
iluminação, saídas à noite, devem ser evitadas, sobrepondo-se ao ensinamento
generalizado que todos deveriam evitar, em função de sua maior “vulnerabilidade”.
Naturaliza-se a fraqueza física, a incapacidade de defesa e o fato de ser alvo
preferido do assédio e da violência sexual nas vias e espaços públicos e com isso
sente-se medo. Se essa narrativa produz medo, evitações e até maiores cuidados das
mulheres em seus trajetos, são essas mesmas articulações de sentido que mantém
muitas das penalizações e culpabilizações das mulheres. Diante da narrativa
hegemônica que cabe às mulheres não andarem à noite, em lugares mal iluminados,
no mato, com roupas e vestimentas consideradas provocativas, com formas posturais
tidas como sedutoras, nos bares sozinhas, aquelas atitudes de esquiva, se não
realizadas, tornam-se perversamente, culpabilização das mulheres não apenas nas
disputas familiares como nas percepções de policiais e nas sentenças judiciais. Ou
seja, formas preventivas e de cuidado com sentido positivo, por naturalizadas, são
não exclusivas e restritivas à circulação das mulheres, como também, passam a
responsabilizá-las.

Nesse sentido, além da adoção de estratégias, algumas mulheres também relatam

um sentimento de culpa sempre que ocorre alguma situação desconfortável, como se a não

observância de certas precauções em relação à roupa ou a estar desacompanhada, por si só,

facilitasse o assédio. A.V., de 20 anos revelou em grupo focal que muitas vezes se arrepende

quando sai de casa com uma roupa mais curta:
Muitas vezes eu me vejo arrependida de ter liberdade, assim... Quando, por exemplo,
eu tô de short ou uma blusa mais curta, eu me arrependo. Tipo, eu me sinto muito
mal de ter escolhido aquela roupa, porque eu sabia que isso ia acontecer, porque eu
sabia que iam ficar olhando, ia ter comentários, essas coisas. E aí, tipo... Como é que
pode? Como é que eles podem fazer eu odiar uma coisa minha? [...] Porque que eles
acham que têm o direito de violar alguma coisa que é minha, minha? É a única coisa
que eu tenho! É uma coisa que é muito besta, tipo, olhares, expressões faciais, e
“psiu”, assobios. Mas fere tanto, e eu, tipo, me arrependo, e faz você se sentir
culpada, né?

M.G., de 20 anos, também sente culpa quando usa determinado tipo de roupa e

percebe que está sendo olhada de maneira invasiva ou insistente. As lições de prevenção e
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cuidado incorporadas desde a infância, quando não surtem o efeito desejado de evitar o

assédio ou uma atitude mais violenta, transformam-se em culpa para as mulheres:
Esse negócio da culpa é muito forte porque, eu não sei vocês, mas na hora, assim,
apesar de saber que não, mas eu me sinto muito culpada. Na hora eu me sinto muito
culpada. Eu começo a olhar, assim, pra roupa que eu tô vestindo e pensando: “Meu
deus, será que foi isso?” E principalmente se eu tiver sem sutiã, já fico pensando
assim: “Nossa, é por causa disso.”

É possível observar a socialização pelo medo e pela culpa a que são submetidas as

meninas e mulheres. São socializadas como seres frágeis, vulneráveis à violência sexual e, por

isso, devem adotar uma postura recatada, defensiva, de autopreservação em relação ao mundo

externo, visto como “masculino” e “hostil”.

Além de pensar bem na roupa que vão usar antes de sair de casa, outras estratégias

foram relatadas nos diários e nos grupos focais. A mais comum é andar sempre acompanhada.

Essa estratégia é utilizada principalmente pelas mulheres que se locomovem de ônibus, como

A.V., de 18 anos, que evita sair sozinha:
Hoje em dia, quando eu vou sair, eu saio com meu namorado. Se ele disser que não
tem como ele ir, eu acabo não indo também, sabe? Porque eu tenho medo. Por mais
que as coisas sejam perto da minha casa, tem muita coisa que é perto da minha casa,
muito rolê [passeio] que eu tenho com meus amigos lá perto. E mesmo assim eu não
tenho muita coragem de ir porque eu sei que eu vou ter que pegar um ônibus, e com
certeza vai ter algum cara muito escroto lá dentro, que vai ficar me olhando, eu vou
me sentir incomodada.

Mulheres que costumam utilizar os serviços de carros que trabalham por

aplicativos, como Uber, por exemplo, também desenvolveram estratégias para se sentirem

mais seguras, como é o caso de P.N., de 18 anos:
Uma coisa que eu sempre faço quando pego uber ou taxi é ir no banco de trás. Eu
nunca vou do lado do motorista, porque pra ele é muito mais fácil tentar qualquer
coisa se eu tiver do lado dele, entendeu? E quando eu vou atrás, tipo, tem a barreira...
Então é bem mais difícil de ele, sei lá, conseguir dirigir e tentar alguma coisa. [...]
Você às vezes entra no táxi e já vai calada pra evitar qualquer tipo de, sei lá... Tem
gente que, tipo assim, você dá “boa noite” e acha que: "Ah, [estamos] íntimos". Aí
começa a puxar assunto e você fica desconfortável em continuar. E aí você fica
naquele medo, porque às vezes a pessoa até percebe que você tá com medo e não tá
falando por medo. E aí você não sabe qual a melhor decisão a tomar, se é ficar
calada ou se é conversar, se é... É bem complicado essa sensação de insegurança.

D.T., de 23 anos, conta como se sente quando chama um carro pelo Uber e vem

uma motorista mulher:
Toda vez que eu entro no uber, que é uma motorista mulher, a gente só se olha e tipo:
“Ainda bem que não vai ter assédio dessa vez”. Eu já peguei uber umas quatro ou
cinco vezes com mulher e a conversa sempre gira em torno de quantas vezes ela é
assediada trabalhando, e quantas vezes eu sou assediada como passageira. Porque é
horrível, assim, pegar uber de madrugada, você e uma amiga ou você sozinha. Eu
compartilho localização, compartilho no whatsapp em tempo real, eu, tipo, simulo
uma ligação pros meus pais, e meu pai mora no Rio de Janeiro, mas o assediador em
potencial não sabe disso.
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A estratégia que mais chamou atenção, porém, foi o ato de segurar a chave de casa

entre os dedos, com a ponta exposta, como uma espécie de arma improvisada, com o intuito

de se proteger e reagir a um toque indevido ou uma atitude mais violenta. B.B., de 20 anos,

cuja avó lhe ensinou a andar na rua sempre com a “cara fechada”, conta que aprendeu essa

estratégia com sua mãe:
[...] meu pai e meu irmão, eles me prepararam pra isso. Eles queriam que eu pudesse
chutar, bater, brigar. Fui obrigada a aprender tudo isso quando eu era criança. E
minha mãe sempre dizia: “Sempre anda com a chave entre os dedos, pra qualquer
coisa tu conseguir machucar ele, tu consegue sair correndo.”

Algo que também chama atenção nos relatos é o fato de que mulheres que não se

conheciam e não participaram dos mesmos grupos focais falaram sobre essa estratégia. D.T.,

de 23 anos, contou em um grupo focal que, embora não saiba se teria coragem de reagir no

caso de uma violência, gosta de segurar a chave entre os dedos para se sentir mais segura:
Eu ando com a chave de casa assim... É horrível que a gente precise disso, mas... Eu
não sei se, caso aconteça alguma coisa, eu vou realmente ter coragem de reagir, de
bater em alguém com a ponta da chave, mas eu me sinto mais segura sabendo que eu
vou ter como reagir. Porque ele pode me puxar pelo cabelo, pode me puxar pela
roupa e eu não sei, eu gosto de sentir que eu tenho como revidar. [...] Quando
acontece de eu andar numa situação que eu me sinta exposta, geralmente a noite,
numa rua mal iluminada, ou num lugar que eu não conheço, assim, que eu não passo
normalmente, eu coloco a chave aqui no dedo, entre os dedos.

V.V., de 20 anos e moradora do bairro Benfica, escreveu em seu diário no dia 04

de outubro de 2018:
Na volta para casa, durante a noite, perdi minha carona e precisei ir à pé. Em razão
do caminho, pensei em pedir um uber, mas uma amiga, que vai até o meio do
percurso também a pé e junto com a mãe, me fez companhia. Na outra metade do
caminho, porém, me senti muito insegura, coloquei a chave de casa entre os dedos e
segui por um trajeto que não costumo pegar.

Ao participar do grupo focal, o assunto veio à tona e V.V., que morava em uma

cidade do interior do Ceará e se mudou para a capital para cursar o Ensino Superior,

desabafou e se emocionou ao falar sobre as estratégias que passou a usar para realizar seus

trajetos na cidade:
Além dessa questão da roupa, acho que depois que eu vim morar aqui realmente eu
ando bem mais... não ando com short nem nada do tipo. Eu acho que... Eu quase não
tenho short. Quando eu vou pra faculdade de short, é um short de tecido, mais
compridinho, nunca vou... E ainda assim é uma coisa horrível! Eu tenho muito
vestido, eu tenho muito macaquinho, e eu não uso porque não me sinto confortável.
Mas eu acho que é uma estratégia, assim, que eu adoto desde o ano passado, quando
eu comecei a andar mais na rua a noite. Principalmente porque eu fazia Casa de
Cultura [curso de línguas], e eu acho que é uma coisa que muitas meninas fazem...
[houve uma pausa, pois V.V. começou a chorar, emocionada] Aí eu sempre ando
com a chave de casa enfiada no meio dos dedos, porque eu tenho medo de andar na
rua à noite. E eu me sinto muito desconfortável com isso... E eu percebi que,
ultimamente, eu fazia muito isso à noite, né? Principalmente quando eu andava à
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noite. Mas eu percebi que, ultimamente, eu tenho feito muito isso de dia também. Eu
tô andando de dia e, quando eu vejo, eu tô com a chave assim, no meio dos dedos. É
uma das estratégias que eu utilizo muito pra eu me sentir minimamente mais segura.

Para além de lançar mão dessas estratégias, há casos em que a participante

simplesmente deixou de fazer algo que gostaria de fazer por medo de sair de casa sozinha, de

pegar um ônibus ou Uber desacompanhada. Os casos mais comuns são os eventos de lazer,

como shows e encontros com amigos. J.C., de 21 anos e moradora do bairro Itaoca, conta que,

por duas vezes, deixou de aproveitar shows e programações culturais por medo de algum tipo

de violência, notadamente a de cunho sexual:
Agora tá tendo o Corredor Cultural43. Eu queria muito vir, mas era no domingo. Aí
eu pensei: “Eu vou pegar um ônibus no domingo sozinha, pra andar pelo benfica
sozinha?” Aí eu deixei de vir. Porque eu podia até pedir meu pai pra vir me deixar,
que ele é taxista, mas eu não gosto de ter que ficar chamando alguém. Eu gosto de
resolver minhas coisas só. E aí eu perdi esses dias do Corredor Cultural, que teve
shows que eu gostava, que teria programação que eu gostava, porque eu não queria
vir sozinha de ônibus. E além de não querer vir sozinha, eu queria vir mais arrumada,
porque era um lazer. E aí eu não ia vir sozinha e arrumada de ônibus, pra andar por
aqui. Aí eu deixei de vir. É a segunda vez que acontece. Ano passado também foi a
mesma coisa, eu queria vir e não vim porque era final de semana e eu não ando aqui
[no bairro Benfica] no final de semana sozinha.

L.V., de 20 anos e moradora do bairro Varjota também deixa de sair a lazer

constantemente por sentir medo de andar na rua sozinha:
São incontáveis as vezes que eu parei de fazer coisas, ou então que deixei de ir pra
alguma festa ou algum encontro com amigos, ou qualquer coisa assim por causa de
medo também. Até, tipo assim, sair da minha casa e ir na casa da minha avó, que são
3 ruas, já deixei de fazer se meu pai não viesse me buscar, dependendo da hora.
Sempre, sempre mesmo, não tem como falar uma única coisa. Eu não me lembro
realmente de uma coisa que tenha marcado muito, que eu não fiz por causa disso,
porque é muito rotineiro, muito.

Além dos limites impostos ao lazer, há pelo menos um relato que revela limites

impostos ao desenvolvimento educacional e a oportunidades de emprego. E.M., de 20 anos,

conta sobre duas ocasiões que exemplificam os dilemas enfrentados cotidianamente por

mulheres, inclusive diante de atividades básicas, como estudar e trabalhar:
Eu tive medo de vir fazer curso aqui na UFC, porque é bem longe da minha casa, né?
Assim, eu sabia que não ia ter ninguém pra vir me buscar, né, na época. Eu [pensei]:
“Meu deus, eu voltar tarde da noite sozinha, pegar um ônibus, ir lá pro Terminal do
Papicu, que é super esquisito, descer e ainda ir andando pra casa.” Mas aí eu pensei
né: “Não, eu tenho que enfrentar, porque é uma oportunidade, né?” A UFC dá a
oportunidade de você fazer um cursinho a um preço acessível, né? E eu tinha que
enfrentar aquilo. Aí ainda bem que, tipo, tem o apoio do meu namorado. Às vezes
ele vem me buscar, né? E aí eu consigo voltar de moto, mas medo a gente sempre
tem. Também já perdi oportunidade de emprego, que era pra trabalhar lá na
[município da Região Metropolitana de Fortaleza] Caucaia. Eu [pensei]: “Da onde
que eu vou pra Caucaia?” Não... E era assim, pra ganhar, pra trabalhar bem, né? Era

43 Programação cultural promovida pela Universidade Federal do Ceará com o apoio da Prefeitura de Fortaleza
no bairro Benfica. Ocorre nos últimos meses do anos, aos domingos, e envolve espetáculos de música, dança,
teatro, além de gastronomia, feiras e oficinas. Disponível em: http://bit.ly/2QCDL5l. Acesso em: 20 Nov. 2019.

http://bit.ly/2QCDL5l.
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um banco e tal, todo sei lá... Mas eu fiquei: “Não, me desculpa, eu não vou. Pra
pegar um bocado de ônibus, chegar lá e ter medo de voltar sozinha, sem ninguém, eu
não vou.”

Como é possível perceber, recorrendo novamente a Giddens, há uma consciência

discursiva nas narrativas das mulheres que participaram da pesquisa, sendo que “consciência”

aqui significa, nas palavras do autor (2009, p. 51): “[...] estar o sujeito apto a fazer um relato

coerente de suas atividades e das razões que as motivaram.” Essa consciência envolve uma

monitoração reflexiva da conduta ou uma reflexividade, cujo exercício, para o autor, não é

mediado apenas por mecanismos psicológicos, mas é também informado pelas relações

sociais e experiências cotidianas vividas pelos indivíduos (GIDDENS, 2009).

3.3 Reflexões finais sobre o uso dos diários

Ao serem estimuladas a pensar sobre seus trajetos diários e falar sobre suas

experiências cotidianas na cidade a partir da perspectiva da mobilidade urbana, as

participantes da pesquisa foram capazes de descrever suas rotinas, acionar os sentimentos

relacionados com o assédio de rua em seus deslocamentos diários, apontar os pontos mais

críticos e relatar como se comportam diante das situações, tanto do ponto de vista preventivo

quanto do ponto de vista reativo. Os conhecimentos acionados nas falas e trechos escritos nos

diários não são exatamente científicos, mas conhecimentos oriundos do senso comum,

adquiridos por meio das experiências individuais cotidianas, bem como através dos veículos

de comunicação, sobretudo a internet e as redes sociais.

As narrativas, da forma como foram construídas no bojo da pesquisa, sofreram

influências as mais diversas do meio em que essas mulheres vivem, das suas experiências

cotidianas, das informações e conteúdos que consomem e dos ambientes que frequentam. Isto

significa dizer que nem todos os indivíduos possuem as mesmas condições de escrever ou

falar sobre suas experiências, que essas capacidades dependem de uma série de fatores, como

capital cultural, escolar, social e outros (BOURDIEU, 1996).

O exercício de utilizar um diário por quinze dias para registrar as situações de

assédio e as emoções a elas relacionadas foi importante para compreender o impacto dessas

micro violências ao longo dos dias e como influenciam as experiências das mulheres pela

cidade, sua segurança e confiança perante os outros. Para Giddens (2009, p. 70):
[...] um sentido de confiança na continuidade do mundo objetivo e no tecido da
atividade social depende de certas conexões especificáveis entre o agente individual
e os contextos sociais através dos quais esse agente se movimenta no decorrer da
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vida cotidiana. Se o sujeito só pode ser apreendido através da constituição reflexiva
de atividades diárias em práticas sociais, não podemos entender a mecânica da
personalidade separada das rotinas da vida do dia-a-dia, através das quais o corpo
passa e que o agente produz e reproduz. O conceito de rotinização, baseado na
consciência prática, é vital para a teoria da estruturação. A rotina faz parte da
continuidade da personalidade do agente, na medida em que percorre os caminhos
das atividades cotidianas, e das instituições da sociedade, as quais só o são mediante
sua contínua reprodução. Um exame da rotinização, devo afirmar, dota-nos de uma
chave-mestra para explicar as formas características de relação do sistema de
segurança básica com os processos reflexivamente constituídos inerentes ao caráter
episódico dos encontros.

Como é possível observar nos trechos que descrevem as estratégias adotadas pelas

participantes da pesquisa, embora haja possibilidades de agência e autonomia em meio aos

constrangimentos da estrutura social, há uma prevalência de inúmeros sentimentos negativos

em relação às experiências com o assédio que revelam as dificuldades enfrentadas em seus

trajetos cotidianos e, em última instância, os limites impostos ao seu direito de ir e vir.

Nesse sentido, é fundamental chamar atenção para o fato, já mencionado em

momento anterior, de que algumas das estratégias relatadas reproduzem, em certa medida,

padrões de opressão que pesam sobre as mulheres e seus corpos, como o controle implícito

sobre os gestos, as roupas, o comportamento em geral. Usar roupas mais compridas e que

cobrem mais o corpo, mesmo em uma cidade de clima quente como Fortaleza, ao mesmo

tempo em que oferece uma maior sensação de segurança, como as mulheres relataram, reforça

a ideia sexista de recato segundo a qual mulheres que querem ser respeitadas não devem

expor seus corpos.

Por outro lado, há relatos que demonstram uma subversão dessa posição de

passividade e subalternidade, e uma ressignificação das experiências com o assédio para além

da incorporação de regras impostas ao comportamento, aos gestos ou à aparência. L.V., de 20

anos, expôs uma de suas estratégias no grupo focal:
Eu não depilo minhas pernas... E eu comecei isso por preguiça. Só que aí eu fui
percebendo que, quando eu saía na rua, que os homens iam me secar, e aí eles
chegavam na minha perna, eles ficavam muito assustados. Isso me dá prazer! Tipo,
assustar eles, mesmo que seja... mesmo que eles parem de olhar por nojo, mas que
parem de olhar, sabe? Tipo, pelo amor de deus, alguma coisa! Então, toda vez que
eu penso que eu vou me depilar, eu lembro das caras assustadas e eu: “Não, isso tá
me protegendo.”

E.M., também de 20 anos, contou a seguinte situação que provocou muitos risos

das participantes de um grupo focal:
Uma vez eu já fingi que eu era vesga. [risos] É sério, funciona! A pessoa chegou,
olhou assim pra mim e meio que parou de falar, sabe? Parou, juro! [risos] Eu acho
que questão de aparência também conta às vezes. Foi cômico! Até eu ri depois
quando eu tava saindo. Parece que pegou a pessoa de surpresa, que a pessoa falou
uma coisa e eu olhei assim pra ela, assim [mostrando como fingiu ser vesga]. Aí na
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mesma hora eu não ouvi mais nada. Mas, assim né, não dá pra sempre apelar pra
alguma coisa cômica, né?

Essas duas mulheres subverteram algumas regras e lançaram mão de estratégias

que, para além de as protegerem de situações de assédio, impõem algum constrangimento ao

possível assediador, devolvendo a sensação incômoda. Flávia Biroli (2013), refletindo à luz

da teoria política feminista sobre a dualidade agência versus estrutura, e construção da

identidade individual em meio aos limites impostos pelas normas sociais, escreve:
Nessa compreensão, a análise da relação entre os dois termos, gênero e identidade,
permitiria justamente levar em consideração como os constrangimentos estruturais
dão forma às identidades de gênero sem que, no entanto, sejam capazes de
determinar ou totalizar as experiências das mulheres. Nesse sentido, é possível que
algumas mulheres transcendam ou escapem, de diferentes maneiras, aos padrões que
tipicamente definiriam a feminilidade e que são condicionados pelas estruturas
sociais. Isso não invalida, no entanto, o impacto das situações e definições típicas na
construção das identidades. [...] Em outras palavras, as marcas de gênero não podem
ser evitadas, mas o modo como o gênero marca uma vida individual é específico e
variável. Além disso, a relação entre o sexo e outras variáveis e formas de
"pertencimento", como classe social, raça, ocupação, pode definir de maneiras
variadas o sentido e o peso relativo que o gênero tem para um indivíduo. De modo
mais abrangente, os constrangimentos estruturais se impõem, mas o modo como
recortam identidades e alternativas não está contido nessa afirmação, ainda que ela
seja uma premissa bastante razoável (p. 89).

Assim, embora se possa afirmar que todas as participantes da pesquisa relataram

alguma experiência com o assédio de rua e que reconhecem esse tipo de violência como algo

presente em seu cotidiano e no cotidiano das mulheres que as rodeiam; assim como também é

possível dizer que todas desenvolvem e adotam diariamente estratégias para driblar ou evitar

situações de assédio, também é verdade que as maneiras de sentir, lidar, perceber e reagir ao

assédio variam conforme inúmeros fatores, como as experiências passadas, suas percepções

sobre o próprio corpo, o ambiente em que cresceram e foram educadas, entre outros.

Os relatos colhidos demonstram profundo incômodo com olhares masculinos

insistentes, buzinas, palavras de cunho sexual, entre outros comportamentos que foram

considerados inconvenientes. No entanto, esse ponto de vista não pode ser generalizado, pois

mulheres mais velhas, provenientes de outras realidades sociais e com diferentes graus de

escolaridade podem apresentar outros sentimentos e percepções acerca dos mesmos

comportamentos tipicamente masculinos.

Foi possível observar que as mulheres que moram na periferia e utilizam o

transporte público como principal meio de locomoção, enfrentam situações mais incômodas e

constrangedoras, sobretudo no que diz respeito à lotação dos ônibus. S.C., moradora do bairro

Jangurussu, B.S., moradora do Bom Jardim e M.G. moradora do bairro Parangaba foram as

participantes que relataram situações de assédio mais invasivas, todas dentro do ônibus.
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Para além das situações concretas de assédio relatadas, também chamam atenção

os relatos que revelam sentimentos de ansiedade e medo, mesmo que não tenha acontecido

nenhum fato específico, como é o caso de A.M., moradora do Parreão. É o que também ocorre

com as participantes que costumam fazer seus trajetos a pé pois, embora não residam em

bairros periféricos, não tem condições de ter um veículo particular, como é o caso de V.V.,

moradora do Benfica, que se emocionou ao contar que utiliza a chave entre os dedos para se

proteger.

Diante do cenário revelado pelos relatos, em que as mulheres enfrentam, mediante

a possibilidade iminente de sofrer assédio, limites à sua mobilidade e ao seu direito de ir e vir,

bem como diante da expansão do debate sobre o tema no Brasil e em vários países da

América Latina e do mundo, o capítulo seguinte será dedicado a descrever e discutir algumas

políticas públicas e legislações que foram elaboradas e implementadas com o objetivo de

combater o assédio sexual de rua. Ao final será dada atenção especial às medidas adotadas

pelo poder público municipal, representado atualmente pela gestão do prefeito Roberto

Cláudio, já que a mobilidade urbana ocupa um papel central em sua agenda política.
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4 INICIATIVAS DA SOCIEDADE CIVIL E POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE
AO ASSÉDIO NA AMÉRICA LATINA

Como foi possível observar nos capítulos anteriores, por se tratar de um tipo de

violência invisível, de difícil reconhecimento por parte das próprias vítimas e, por isso mesmo,

subnotificada, somente há poucos anos o assédio de rua vem ganhando algum espaço no

debate público. Diferentemente do estupro, da lesão corporal e do feminicídio, o chamado

assédio de rua ainda não é amplamente visto como um tipo de violência de gênero, nociva às

mulheres e à sociedade como um todo.

A discussão sobre o tema na mídia e nas redes sociais, o aumento do número de

coletivos feministas e a elaboração de estudos por parte de organizações não governamentais

sobre o assédio contribuíram para dar visibilidade ao fenômeno e, aos poucos, iniciar um

processo de mudança na percepção da população sobre o mesmo. É claro que essa percepção

é mais ou menos sensível ao problema conforme o nível de desigualdade de gênero e sexismo

de cada sociedade, mas o fato é que iniciativas individuais ou da sociedade civil organizada

tem se multiplicado em todo o mundo na última década.

Em 2012, uma estudante de cinema belga chamada Sofie Peeters produziu um

documentário em que filma a si mesma caminhando pelas ruas do bairro onde mora, em

Bruxelas. No breve documentário44 é possível ver inúmeros homens cometendo vários tipos

de assédio, desde sons emitidos com o intuito de constrangê-la sexualmente, até abordagens

mais incisivas e toques não consentidos. Sua iniciativa desencadeou ações por parte do poder

público local, que passou a multar os assediadores (DOCUMENTÁRIO,... 2012).

O documentário belga acabou influenciando iniciativas semelhantes em outros

países, inclusive no Brasil. Em 2015, uma jornalista fez o experimento em forma de

reportagem pelas ruas de Teresina, capital do Piauí. Em seu relato, a jornalista conta que

sofreu pelo menos quinze assédios em um período de apenas duas horas. Também foi possível

identificar padrões em relação às falas de minhas interlocutoras, como o fato de a jornalista

ter adotado uma expressão “fechada” para se proteger de eventuais abordagens. Entre

comentários abusivos e olhares constrangedores, ela conta que se sentiu “um nada”:
Logo eu, que me considero uma jovem mulher de 27 anos, empoderada, firme, forte
(quase sempre), me senti um “nada”. Ocupo um cargo de chefia em um universo
onde 80% dos colegas de profissão em posição de comando são homens. Não choro
fácil e não abaixo a cabeça porque alguém não gostou de algo que fiz ou disse. Na
rua, porém, eu baixei (Disponível em: http://bit.ly/2DRidKx).

44 Um resumo em vídeo do documentário está disponível em: http://bit.ly/34WyRV1.

http://bit.ly/2DRidKx)
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Em 2014, uma empresa peruana de artigos esportivos chamada Everlast, em

parceria com o coletivo Paremos el Acoso Callejero, produziu e disponibilizou na plataforma

YouTube45 um vídeo em que mães de assediadores contumazes, disfarçadas, sofrem assédio

dos próprios filhos enquanto caminham pelas ruas46. Mesmo que tenha sido simulado, à época

o vídeo viralizou em vários países da América Latina, contribuindo para acender o debate

sobre o assédio de rua (SÍLBALE..., 2014).

No México, o Partido da Revolução Democrática (PRD) lançou, em 2016, um

curta metragem chamado El último acoso47, para chamar atenção do público para sua proposta

de lei com o objetivo de tornar crime o assédio de rua, incorporando-o ao Código Penal do

país. O curta retrata uma mulher que é assediada no metrô na volta para casa (EL PRD...,

2016). Na França um diretor de cinema, sensibilizado pelas experiências de sua mãe e de sua

namorada, produziu material semelhante, com título Au bout de la rue48, em que uma mulher

jovem caminha pela rua à noite e é abordada por um homem que passa a persegui-la.

Assistindo ao vídeo é possível perceber o medo e a ansiedade da mulher e o alívio que sente

ao finalmente chegar em casa (EL CORTO..., 2016).

No Brasil, uma produtora de filmes e documentários chamada Mira Filmes levou

uma espécie de van-estúdio para vários pontos das cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. O

objetivo era que as mulheres pudessem entrar sozinhas na van e gravar depoimentos sobre os

casos de assédio de que foram vítimas. Alguns depoimentos estão reunidos em um sítio

eletrônico enquanto outros deram origem a um longa-metragem.49

Outros tipos de iniciativa da sociedade civil também têm contribuído para que o

tema alcance cada vez mais espaços. O amplo estudo realizado pelo Instituto YouGov em

dezesseis grandes cidades do mundo50 mostra que aquelas pertencentes ao Sul Global, nos

termos propostos por Santos (2010), são as que oferecem os sistemas de transporte mais

inseguros para as mulheres, se levada em consideração a incidência de assédio sexual. Mesmo

assim, é possível afirmar que se trata de um fenômeno de escala global. A organização

internacional sem fins lucrativos Stop Street Harassment51 disponibiliza em seu sítio

eletrônico uma extensa lista de países onde foram realizadas pesquisas sobre o assédio em

45 Plataforma de compartilhamento de vídeos na internet.
46 Vídeo disponível em: http://bit.ly/2Rp7eQm.
47 O último assédio. (tradução da autora)
48 Ao final da rua. (tradução da autora)
49 Mais informações sobre o projeto estão disponíveis no link: http://bit.ly/2rJr4M2.
50 Na ordem do ranking elaborado pelo Instituto YouGov, em que a primeira cidade é a pior e a última a melhor:
Bogotá, Cidade do México, Lima, Delhi, Jakarta, Buenos Aires, Kuala Lumpur, Bangkok, Moscou, Manila,
Paris, Seul, Londres, Beijing, Tóquio, Nova Iorque.
51 Sítio eletrônico da organização disponível em: http://bit.ly/2DRuYow.
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espaços públicos que inclui Canadá, Afeganistão, Holanda, Croácia, Egito, Equador, França,

Índia, Israel, entre outros.

Além do trabalho realizado por organizações da sociedade civil e das iniciativas

individuais, há a atuação de movimentos transnacionais que exercem pressão sobre os países,

notadamente a ONU (Organização das Nações Unidas), para que criem mecanismos legais de

proteção dos direitos humanos e, neste caso específico, das mulheres. Anterior à discussão

sobre o assédio e sem mencioná-lo diretamente, a Convenção Sobre a Eliminação de Todas as

Formas de Discriminação Contra a Mulher (CEDAW52) representa um marco legal

internacional que estabelece parâmetros mínimos de ações estatais que tenham como objetivo

a promoção dos direitos humanos das mulheres.

O documento entrou em vigor no ano de 1981 e obriga os países signatários -

atualmente são 185 - à adequação de suas respectivas constituições aos objetivos

estabelecidos na convenção, bem como à implementação de políticas públicas que contribuam

para erradicar as desigualdades de gênero. O artigo 1º do documento demonstra a abrangência

de seus objetivos:
Para os fins da presente Convenção, a expressão “discriminação contra a mulher”
significará toda a distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por
objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício pela
mulher independentemente de seu estado civil com base na igualdade do homem e
da mulher, dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos: político,
econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro campo.

Mais à frente, no artigo 5º, letra a, a CEDAW determina que:
Os Estados-parte tomarão todas as medidas apropriadas para: a) Modificar os
padrões socioculturais de conduta de homens e mulheres, com vista a alcançar a
eliminação dos preconceitos e práticas consuetudinárias, e de qualquer outra índole,
que estejam baseados na idéia de inferioridade ou superioridade de qualquer dos
sexos ou em funções estereotipadas de homens e mulheres;

Embora não mencione expressamente o assédio como um tipo de prática

discriminatória a ser erradicada, o texto oferece diretrizes básicas nesse sentido e sua

interpretação pode variar a depender da realidade cultural, social e jurídica de cada país. De

maneira mais específica, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a

Violência Contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará), assinada em 1994, cita de forma

mais explícita o assédio sexual como um dos tipos de violência contra a mulher que merecem

a atenção dos mais de 170 Estados atualmente signatários:
Artigo 1: Para os efeitos desta Convenção, entender-se-á por violência contra a
mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou
sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na
esfera privada. Artigo2: Entende-se que a violência contra a mulher abrange a

52 Sigla em inglês.
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violência física, sexual e psicológica [...] b. ocorrida na comunidade e cometida por
qualquer pessoa, incluindo, entre outras formas, o estupro, abuso sexual, tortura,
tráfico de mulheres, prostituição forçada, seqüestro e assédio sexual no local de
trabalho, bem como em instituições educacionais, serviços de saúde ou
qualquer outro local [...] (grifo nosso)

A partir destas definições prévias, a Convenção de Belém do Pará, que é a base

jurídica da Lei Maria da Penha, recomenda aos países signatários a adoção de medidas

preventivas, tais como elaboração de programas educacionais, treinamento de policiais e

membros da justiça, implementação de legislação e políticas públicas com o intuito de

erradicar a violência contra a mulher, oferecendo as condições necessárias ao seu

desenvolvimento social e econômico.

Esses marcos legais foram importantes vetores de orientação para a adoção de

medidas por parte dos estados. As medidas mais comuns são as de caráter legislativo, que

punem o assédio com multa ou pena privativa de liberdade, bem como campanhas educativas.

Aqui será dada atenção especial às legislações e políticas públicas, onde couber, elaboradas e

adotadas por países da América Latina, tanto pela proximidade geográfica em relação ao

Brasil, como também pela semelhança quanto ao passado colonial e as desigualdades

socioeconômicas.

A metodologia utilizada foi a pesquisa online nos sítios eletrônicos dos poderes

legislativos e/ou executivo dos respectivos países, bem como no sítio eletrônico do

Observatório de Igualdade de Gênero da América Latina e do Caribe, da CEPAL (Comissão

Econômica para a América Latina e o Caribe) em parceria com a ONU. A descrição e a

análise das leis e outras políticas públicas que tenham sido implementadas se darão segundo

os seguintes questionamentos norteadores: o que está sendo considerado assédio sexual de rua

nos respectivos países? Quais as penas estabelecidas? Há previsão de medidas preventivas de

combate ao assédio?

Nesse sentido, no ano de 2015 o Peru foi o primeiro país desse continente a

elaborar uma legislação específica sobre o assédio nos espaços públicos. Uma pesquisa

realizada pelo Instituto de Opinião Pública da Pontifícia Universidade Católica do Peru

constatou que 7 de cada 10 mulheres entre 18 e 29 anos já foram vitimas de assédio de rua

(LAS,... 2018).

A lei nº 30.314 define assim o chamado assédio de rua:
Artículo 4: [...] la conducta física o verbal de naturaleza o connotación sexual
realizada por una o más personas en contra de otra u otras, quienes no desean o
rechazan estas conductas por considerar que afectan su dignidad, sus derechos
fundamentales como la libertad, la integridad y el libre tránsito, creando en ellas
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intimidación, hostilidad, degradación, humillación o un ambiente ofensivo en los
espacios públicos.53

O texto traz expressamente os tipos de comportamentos que são considerados

assédio sexual nos espaços públicos para os efeitos legais, resultando em um rol bastante

abrangente e relativamente vago para fins de interpretação e aplicação da lei:
Artículo 6 [...] a. Actos de naturaleza sexual, verbal o gestual. b. Comentarios e
insinuaciones de carácter sexual. c. Gestos obscenos que resulten insoportables,
hostiles, humillantes u ofensivos. d. Tocamientos indebidos, roces corporales,
frotamientos contra el cuerpo o masturbación en el transporte o lugares públicos. e.
Exhibicionismo o mostrar los genitales en el transporte o lugares públicos.54

Como se vê, a lei inclui assédios verbais e gestuais de natureza sexual, além de

“comentários e insinuações”. O texto prevê ainda a tomada de medidas preventivas por parte

dos ministérios da educação, da mulher, dos transportes e da saúde, como campanhas

educativas, treinamento de pessoal, entre outras. O único tipo de pena previsto é a aplicação

de multas. Por outro lado, o Código Penal peruano, desde 2001, já penaliza as exibições de

genitais, gestos e toques indevidos com pena privativa de liberdade de, no mínimo, dois anos,

deixando de fora comentários e assobios (LAS..., 2018).

O Chile, por sua vez, foi o país onde nasceu, em 2013, o Observatorio Contra el

Acoso Callejero (OCAC), organização atualmente presente em vários outros países da

América Latina, como Bolívia, Guatemala, Colômbia, Costa Rica, Uruguai e Nicarágua. Uma

pesquisa realizada em 2015 pelo OCAC com o apoio da ONU Mulheres revelou que as

mulheres jovens são as mais vulneráveis ao assédio e que 97% delas sofreu assédio no ano

anterior à pesquisa, sendo que a metade afirmou sofrer assédio pelo menos uma vez na

semana (ENCUESTA..., 2015).

No mesmo ano teve início a tramitação de um projeto de lei para alterar o Código

Penal chileno e incluir o crime de assédio sexual em espaços públicos. A Lei nº 21.153 foi

sancionada em maio de 2019 e define assim o assédio sexual de rua:
Comete acoso sexual el que realizare, en lugares públicos o de libre acceso público,
y sin mediar el consentimiento de la víctima, un acto de significación sexual capaz
de provocar una situación objetivamente intimidatoria, hostil o humillante, y que no
constituya una falta o delito al que se imponga una pena más grave, que consistiere
en: 1. Actos de carácter verbal o ejecutados por medio de gestos. En este caso se

53 Artigo 4: [...] a conduta física ou verbal de natureza ou conotação sexual de uma ou mais pessoas contra
outra ou outras pessoas, que não querem ou rejeitam esses comportamentos porque consideram que afetam sua
dignidade, seus direitos fundamentais, como liberdade, integridade e trânsito livre, criando intimidação,
hostilidade, degradação, humilhação ou um ambiente ofensivo em espaços públicos. (tradução da autora)
Disponível em: http://bit.ly/2P4UEEx.
54Artigo 6: a. Atos de natureza sexual, verbal ou gestual. b. Comentários e insinuações de caráter sexual. c.
Gestos obscenos que resultem insuportáveis, hostis, humilhantes ou ofensivos. d. Toques indevidos, esfregações
corporais e contra o corpo ou masturbação no transporte ou lugares públicos. e. Exibicionismo ou mostras os
genitais no transporte ou lugares públicos. (tradução da autora) Disponível em: http://bit.ly/2P4UEEx.
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impondrá una multa de una a tres unidades tributarias mensuales. 2. Conductas
consistentes en acercamientos o persecuciones, o actos de exhibicionismo obsceno o
de contenido sexual explícito. En cualquiera de estos casos se impondrá la pena de
prisión en su grado medio a máximo y multa de cinco a diez unidades tributarias
mensuales55.56

Diferentemente da lei peruana, a chilena não traz em seu texto medidas

preventivas a serem tomadas pelos ministérios ou sistema de justiça no sentido de coibir a

prática de assédio de rua, demarcando apenas a tipificação do crime e as penas para seus

diferentes níveis de gravidade.

No caso do Uruguai, o assédio de rua está incluído em uma lei mais ampla,

publicada no Diário Oficial uruguaio no início de 2018, que aborda os diversos tipos de

violência contra a mulher. A Lei nº 19.580 foi baseada em instrumentos internacionais de

garantia dos direitos humanos, dois dos quais já citados aqui: a Convenção de Belém do Pará

e a CEDAW.

Segundo a referida lei, portanto, o assédio sexual de rua é: “Artículo 6º: [...] Todo

acto de naturaleza o connotación sexual ejercida en los espacios públicos por una persona en

contra de una mujer sin su consentimiento, generando malestar, intimidación, hostilidad,

degradación y humillación.”57

A legislação uruguaia é particularmente interessante por trazer dispositivos

inovadores, como seu primeiro artigo, que trata do objetivo e alcance da lei, senão vejamos:
Esta ley tiene como objeto garantizar el efectivo goce del derecho de las mujeres a
una vida libre de violencia basada en género. Comprende a mujeres de todas las
edades, mujeres trans, de las diversas orientaciones sexuales, condición
socioeconómica, pertenencia territorial, creencia, origen cultural y étnico-racial o
situación de discapacidad, sin distinción ni discriminación alguna. Se establecen
mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección,
sanción y reparación.58

55Uma unidade tributária chilena custa o equivalente a R$ 247, 85 (duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e
cinco centavos), enquanto a pena privativa de liberdade em grau médio a máximo pode variar entre 21 e 60 dias
de prisão.
56Comete assédio sexual quem realizar, em lugares públicos ou de livre acesso público, e sem mediar o
consentimento da vítima, um ato de significação sexual capaz de provocar uma situação objetivamente
intimidadora, hostil ou humilhante, e que não constitua uma falta ou delito a que se imponha uma pena mais
grave, que consiste em: 1. Atos de caráter verbal ou executado por meio de gestos. Neste caso se imporá uma
multa de uma a três unidades tributárias mensais. 2. Condutas consistentes em abordagens ou perseguições, ou
atos de exibicionismo obsceno ou de conteúdo sexual explícito. Em qualquer destes casos se imporá a pena de
prisão em seu grau médio a máximo e multa de cinco a dez unidades tributárias mensais. (tradução da autora).
Disponível em: http://bit.ly/2E3B5Go.
57Artigo 6º: [...] Todo ato de natureza ou conotação sexual exercida nos espaços públicos por uma pessoa contra
uma mulher sem seu consentimento, gerando mal estar, intimidação, hostilidade, degradação e humilhação.
(tradução da autora). Disponível em: http://bit.ly/36lctov.
58Esta lei visa garantir o gozo efetivo do direito das mulheres a uma vida livre de violência de gênero. Inclui
mulheres de todas as idades, mulheres trans, de várias orientações sexuais, status socioeconômico, pertencimento
territorial, crença, origem cultural e étnico-racial ou situação de deficiência, sem distinção ou discriminação. São
estabelecidos mecanismos, medidas e políticas abrangentes de prevenção, assistência, proteção, sanção e
reparação. (tradução da autora). Disponível em: http://bit.ly/36lctov.

http://bit.ly/36lctov.
http://bit.ly/36lctov.


106

Os legisladores uruguaios optaram por trazer expressamente a inclusão das

mulheres trans e das diversas orientações sexuais, não deixando margem para outras

interpretações por parte dos aplicadores da lei. Além disso, o texto prevê garantias às

mulheres vítimas de violência que decidem denunciar e processar os agressores,

especificamente no que diz respeito aos processos administrativos e judiciais e à atuação dos

agentes de justiça. Por fim, a lei uruguaia ainda institui um “Sistema Interinstitucional de

resposta à violência contra as mulheres baseada no gênero”, estabelecendo diretrizes de

atuação para a prevenção, coleta de dados estatísticos, controle de políticas públicas, entre

outras.

No tocante à Argentina, embora em Buenos Aires já exista uma lei que passou a

considerar o assédio de rua como uma contravenção penal desde 2016 (Lei nº 5.74259),

prevendo a pena de multa para o agressor, no âmbito nacional uma legislação deste tipo só

veio a ser aprovada em Maio de 2019. A Lei nº 27.501 foi sancionada com o objetivo de

acrescentar à Lei nº 26.485 de 2009 - instrumento de maior amplitude de proteção integral às

mulheres -, um dispositivo específico que considera como modalidade de violência contra a

mulher o assédio sexual de rua, embora não estabeleça nenhuma pena específica. O

dispositivo acrescentado diz o seguinte:
Violencia contra las mujeres en el espacio público: aquella ejercida contra las
mujeres por una o más personas, en lugares públicos o de acceso público, como
medios de transporte o centros comerciales, a través de conductas o expresiones
verbales o no verbales, con connotación sexual, que afecten o dañen su dignidad,
integridad, libertad, libre circulación o permanencia y/o generen un ambiente hostil
u ofensivo.60

O projeto de lei que estava em trâmite sofreu diversas alterações, como a retirada

da pena de multa de cem a sete mil pesos61 para o agressor e a retirada da menção às

mulheres trans como potenciais vítimas do assédio sexual nos espaços públicos. Apesar

dessas modificações, a lei argentina traz uma novidade em relação às legislações de outros

países, que é a criação de uma linha telefônica para receber denúncias de assédio e assim

formar um banco de dados estatísticos, facilitando a futura elaboração de políticas públicas.

A tabela abaixo traz um panorama da situação dos países da América Latina no

que diz respeito a previsões legais específicas para o chamado assédio de rua:

59 Disponível em: http://bit.ly/36rv9mJ.
60 Violência contra as mulheres no espaço público: aquela exercida contra as mulheres por uma ou mais pessoas,
em lugares públicos ou de acesso público, como meios de transporte ou centros comerciais, através de condutas
ou expressões verbais ou não verbais, com conotação sexual, que afetem o causem danos a sua dignidade,
integridade, liberdade, livre circulação ou permanência e/ou gerem um ambiente hostil ou ofensivo. (tradução da
autora) Disponível em: http://bit.ly/2Pg5Uy5.
61 Equivale atualmente a R$ 6,94 até R$ 485,99.

http://bit.ly/36rv9mJ.
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Tabela 2 - Panorama das legislações sobre assédio dos países da América Latina.

País Existência de lei ou
dispositivo de lei de
âmbito nacional que
trate especificamente
sobre assédio sexual
em espaços públicos

Tipos de punição
previstos

Previsão legal de
implementação de
políticas públicas e
medidas de caráter
preventivo sobre
assédio sexual em
espaços públicos

Peru Sim Pena de multa Sim

Chile Sim Pena de multa e/ou
privativa de liberdade a
depender da gravidade

do caso.

Não

Uruguai Sim A lei específica não
prevê pena para o

assédio, podendo haver
penas previstas em

outros instrumentos do
ordenamento jurídico

uruguaio.

Sim

Argentina Sim A lei específica não
prevê pena para o

assédio, podendo haver
penas previstas em

outros instrumentos do
ordenamento jurídico

argentino.

Sim

Brasil Sim Pena privativa de
liberdade de 1 a 5 anos.

Não

Nicarágua Não -- --

Paraguai Não -- --

Panamá Não -- --

República
Dominicana

Não -- --

Venezuela Não -- --

Honduras Não -- --

Guatemala
Não, mas há Projeto de

Lei nesse sentido
atualmente em trâmite

O projeto prevê pena
de multa e sessões de

sensibilização e
reeducação para o

agressor. Caso a vítima
seja menor de idade, é
prevista pena de prisão

de 1 a 2 anos.

--

El Salvador Não -- --

Equador Não -- --

Costa Rica Não -- --

Cuba Não -- --

Colômbia Não -- --

Haiti Não -- --
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México Não (Lei nesse sentido
em vigor apenas na
Cidade do México)

-- --

Bolívia Não -- --

Fonte: Elaborada pela autora.

As legislações peruana, chilena e argentina incluem expressamente as violências

de caráter verbal, o que não está presente na brasileira, como se verá mais adiante. A primeira

é a mais completa em termos de definição do assédio, já que inclui expressamente

comentários, gestos obscenos, toques indevidos e masturbação em público, entre outros

exemplos.

As legislações argentina e peruana fazem ainda referência explícita aos possíveis

danos que esse tipo de violência pode causar à dignidade e à liberdade da vítima, enquanto as

legislações chilena e uruguaia apontam as sensações de intimidação, hostilidade e humilhação,

trazendo para o texto legal as consequências psicológicas provocadas pelo assédio, o que

também não consta na lei federal brasileira.

Quanto a medidas preventivas e de acolhimento às vítimas, a legislação uruguaia

se mostrou a mais completa, pois traz um extenso rol de diretrizes para orientar a formulação

de políticas públicas em vários ministérios. Um exemplo são as políticas previstas para a área

de educação:
Artículo 21 [...] C) Incluir en los contenidos mínimos curriculares la perspectiva de
género, el respeto y la libertad en las relaciones interpersonales, el derecho humano
a la vida libre de violencia, la igualdad entre hombres y mujeres, la
democratización de las relaciones familiares y la deslegitimación de los modelos
violentos.62

Outro aspecto relevante é o fato de a lei brasileira ter estabelecido a punição mais

severa entre os países que possuem lei ou dispositivo de lei específico para o assédio de rua,

sem possibilidade de aplicação de multa, mas apenas pena privativa de liberdade de um a

cinco anos, deixando a dosimetria da pena completamente a cargo dos juízes. Já a legislação

do Chile deixa clara no dispositivo a diferença entre as violências verbal ou gestual, estas

passíveis apenas de multa, e a conduta que consiste em abordagem ou perseguição, passíveis,

por sua vez, de pena de prisão. Neste último caso, há uma gradação da pena no próprio

dispositivo legal, o que diminui a margem de interpretação dos juízes.

Todos os países constantes da tabela são signatários da CEDAW e possuem pelo

menos uma legislação que trata sobre violência contra a mulher. No entanto, é possível

62 Incluir nos conteúdos curriculares mínimos a perspectiva de gênero, o respeito e a liberdade nas relações
interpessoais, o direito humano à vida livre de violência, a igualdade entre homens e mulheres, a democratização
das relações familiares e a deslegitimação de modelos violentos. (tradução da autora)
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observar que os estados concentram suas preocupações nas violências cometidas no âmbito

privado ou doméstico. A violência familiar, praticada sobretudo por companheiros ou ex

companheiros das vítimas, costuma ser o principal alvo dos governos, das pesquisas e das

políticas públicas, como é o caso, no Brasil, da Lei Maria da Penha.

Em alguns países específicos, como a Colômbia, por exemplo, percebe-se uma

preocupação maior com o tráfico de mulheres, enquanto a Bolívia pune o assédio contra

mulheres na política e o México possui dispositivos de lei específicos para sancionar os

assediadores no âmbito do trabalho e das escolas e universidades. A grande maioria dos países

listados possui legislação que tipifica o feminicídio como crime.

Por outro lado, as violências que se desenrolam nos espaços públicos e são

cometidas cotidianamente por desconhecidos ainda recebem, comparativamente, pouca

atenção dos poderes públicos e costumam ser minimizadas, apesar da tendência, crescente na

última década, de incluir o assédio de rua como uma modalidade de violência que merece

respaldo legal. Embora existam pesquisas demonstrando os altos índices de vitimização de

mulheres pelo assédio de rua, apontando sua relevância e suas consequências, a maioria dos

países da América Latina ainda não possui sequer um dispositivo de lei que trate de forma

específica do assédio sexual que ocorre nos espaços públicos.

Nesses países, quando uma mulher é assediada na rua, por exemplo, e quer

denunciar a violência sofrida, geralmente deve recorrer a outros dispositivos de lei mais

antigos e desatualizados, como aqueles que criminalizam a “ofensa ao pudor”, e esperar que o

sistema de justiça receba e processe sua denúncia utilizando a legislação existente por

analogia.

Para além das medidas de caráter legal, em alguns países onde ainda não há

legislação específica sobre o assédio, há organizações da sociedade civil que atuam realizando

estudos e fazendo pressão sobre os respectivos governos. É o caso da Bolívia, Colômbia,

Costa Rica, Guatemala e Nicarágua, que fazem parte da Rede de Observatorios Contra El

Acoso Callejero, por exemplo. Essa articulação vem se fortalecendo ao longo dos últimos

cinco anos, demonstrando a tomada de consciência sobre o assédio de rua no âmbito da

América Latina.

Por fim, o Brasil, como já exposto brevemente em momento anterior deste estudo,

aprovou, em setembro de 2018, a Lei nº 13.718 para incluir no Código Penal o crime de

importunação sexual. Recapitulando o texto do dispositivo:
Artigo 215-A: Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o
objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Pena - reclusão, de 1 (um) a
5 (cinco) anos, se o ato não constitui crime mais grave.
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O Projeto de Lei nº 5452/2016, que deu origem à lei supracitada, foi elaborado

pela senadora Vanessa Grazziotin, do PCdoB (Partido Comunista do Brasil) do Amazonas, e

apresentado para apreciação da Câmara dos Deputados em Junho de 2016. Inicialmente o

projeto previa apenas a tipificação do crime de divulgação de cena de estupro e o aumento de

pena para o crime de estupro cometido por duas ou mais pessoas. Ao longo da tramitação do

projeto, sobretudo na fase de discussões no âmbito da Comissão de Defesa dos Direitos da

Mulher, propostas de complemento ao projeto foram apresentadas no sentido de incluir o

crime de importunação sexual.

Nesse sentido, é interessante observar o argumento apresentado pela Deputada

Federal Laura Carneiro, então filiada ao PMDB (Partido do Movimento Democrático

Brasileiro), justamente no mês de setembro de 2017, período em que as notícias de assédio no

interior de transportes públicos ocupavam um espaço significativo na mídia:
Cremos ser de fundamental importância dar uma resposta a todos os casos de
importunação sexual que vêm sendo relatados todos os dias nos jornais, provocando
grande comoção social, e aos quais a lei penal não tem dado suficiente resposta. Ao
aumentar a pena específica para esses casos em que pessoas desequilibradas se
aproveitam de transportes públicos ou aglomerações para satisfazer de forma
animalesca seus instintos sexuais deturpados, cremos que estamos cumprindo nosso
papel de legisladores dando uma resposta muito rápida à questão, bem como
cumprindo nosso papel na reafirmação dos direitos da mulher quanto à dignidade
sexual e a inviolabilidade corporal. Cremos que esta complementação é de vital
importância para o aperfeiçoamento penal da matéria, dando maior segurança às
famílias e munindo as autoridades de instrumentos mais eficientes para a persecução
penal desse tipo de crime ignóbil.63

Outros Projetos de Lei no mesmo sentido foram apresentados. Um exemplo é o

PL nº 8732/2017, de autoria do então deputado federal Flavinho, do PSB (Partido Socialista

Brasileiro) de São Paulo. A proposta foi apresentada no mês de outubro de 2017, mesmo

período mencionado acima, em que vários casos de assédio em ônibus e metrôs eram

divulgados pela mídia, entre os quais chamou especial atenção o caso do homem que ejaculou

na roupa de uma mulher em ônibus que passava pela Avenida Paulista, na cidade de São

Paulo. Aqui também é interessante observar que a justificação do Projeto de Lei menciona a

ampla divulgação desses casos:
Recentemente ganharam ampla divulgação casos em que vítimas foram
importunadas por atos libidinosos durante a utilização de transporte coletivo. Ocorre
que pela atual legislação vigente, práticas reprováveis como a mencionada carecem
de tipificação penal precisa. De modo que, têm prevalecido a impunidade para as
pessoas que assumem condutas tão reprováveis.64

63 Complementação de voto ao Projeto de Lei nº 5452/2016. Disponível em: http://bit.ly/300dwYY. Acesso em:
08 jan. 2020.
64 Projeto de Lei 8732/2017. Disponível em: <http://bit.ly/35B35MS>. Acesso em: 12 dez. 2019.

http://bit.ly/300dwYY.
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Em comparação aos outros dispositivos já analisados, a legislação brasileira não é

tão específica e nem tão clara, além de não mencionar diretamente o assédio cometido em

espaços públicos e transportes coletivos, embora tenha sido elaborada para punir exatamente

este tipo de conduta. Por outro lado, a nível municipal há diversas leis brasileiras voltadas

para o problema do assédio especificamente no interior de transportes públicos e que

envolvem elaboração de políticas públicas e o engajamento das empresas de transporte em

campanhas de conscientização, entre outras ações.

Um exemplo é a Lei nº 18.523/2018 em vigor na cidade de Recife, que institui o

Programa de Combate aos Crimes Contra a Dignidade Sexual no Sistema de Transporte

Público e estabelece responsabilidades às empresas que operam os serviços de transporte

público da capital, como divulgação de material informativo e de incentivo à denúncia e

capacitação e sensibilização de seus profissionais. No mesmo sentido é a Lei nº 5.709/2016

do município de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, que institui a Campanha

Assédio sexual no ônibus é crime; em Juiz de Fora, Minas Gerais, a Lei nº 13.787/2018

instituiu a campanha Meu corpo não é coletivo - Assédio e Violência Sexual no ônibus são

crimes, trazendo ainda dispositivos que preveem multa para as empresas de ônibus que não

cumprirem as determinações da lei; por fim, a Lei nº 12.362/2017 da cidade de Porto Alegre,

que criou o Programa de Combate ao Assédio Sexual no Transporte Coletivo. (Imagem

utilizada na Campanha de conscientização disponível no Apêndice C)

Esta última se diferencia das demais por trazer uma definição do tipo de

comportamento que se pretende combater, incluindo explicitamente a violência não verbal e

as possíveis consequências emocionais para a vítima:
Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se assédio sexual todo o comportamento
indesejado de caráter sexual, sob forma verbal, não verbal ou física, com o objetivo
ou o efeito de perturbar ou constranger a pessoa, afetar a sua dignidade ou lhe criar
um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador.65

É possível observar que as medidas tomadas pelos poderes públicos municipais

estão concentradas em campanhas de prevenção e sensibilização do público para o problema e

envolvimento das empresas que operam os transportes públicos das respectivas cidades em

ações de incentivo à denúncia e conscientização também dos profissionais do setor. Diante

desse cenário, a cidade de Fortaleza se destaca pela inovação tecnológica e abre um leque de

possibilidades no que diz respeito à denúncia e à transformação da denúncia em processo

judicial. É o que será apresentado no tópico seguinte.

65 Disponível em: http://bit.ly/35GtrNf.
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4.1 O cenário atual em Fortaleza/CE

A cidade de Fortaleza, capital do Ceará, vem passando por uma série de mudanças

em sua infraestrutura, sobretudo no tocante à mobilidade urbana. Tais mudanças foram

impulsionadas por uma conjunção de fatores, entre os quais se destacam a realização de

megaeventos esportivos em 2013 e 201466 e a pressão de movimentos sociais67 por

melhorias no trânsito através da adoção de modais alternativos como, por exemplo, as

bicicletas. Este último recebeu rápida resposta do executivo municipal, que passou a investir

em políticas públicas voltadas para a mobilidade urbana, o que perdura até hoje (LIMA

FILHO; REBOUÇAS, 2019).

Atualmente o prefeito Roberto Cláudio Bezerra, do Partido Democrático

Trabalhista (PDT) está no último ano de seu segundo mandato, que se encerra em 2020. A

centralidade que a mobilidade urbana ocupa em seu programa de governo pode ser atestada

por meio das obras de implantação das faixas exclusivas de ônibus, as ciclofaixas e o sistema

de bicicletas compartilhas Bicicletar. Outra medida que chamou a atenção de especialistas foi

a implementação do Programa de Ações Imediatas de Transporte e Trânsito (PAITT). O

PAITT realiza intervenções que visam a melhoria do trânsito em um curto prazo e está ligado

à Secretaria de Conservação e Serviços Públicos da Prefeitura de Fortaleza.

Em novembro 2018, a prefeitura lançou, por meio da Secretaria de Conservação e

Serviços Públicos e do PAITT, o Programa de Combate ao Assédio Sexual no Transporte

Público. A medida vem logo após a promulgação da Lei nº 13.718, já anteriormente

mencionada, que torna crime a importunação sexual e inclui na agenda da mobilidade urbana

o problema do assédio. Até o momento não há dados estatísticos oficiais sobre o novo crime

de importunação sexual, mas uma pesquisa amostral realizada ao longo de 2019 pelo

Laboratório de Estudos em Política, Educação e Cidade (LEPEC), coordenada pelo professor

Irapuan Peixoto e da qual participei, revelou alguns dados sobre o assédio em Fortaleza.

Mediante a aplicação de 388 questionários, aplicados ao longo do segundo

semestre de 2019 em praças, terminais, paradas de ônibus, avenidas movimentadas, shoppings

e supermercados de variados bairros das seis regionais da cidade de Fortaleza, alguns aspectos

sobre a mobilidade urbana dos fortalezenses foram revelados. No que diz respeito

especificamente ao assédio de rua, foi perguntado aos entrevistados se já ouviram falar,

66 Copa das Confederações e Copa do Mundo FIFA de Futebol.
67 Um dos movimentos sociais mais atuantes nesse sentido foi o Massa Crítica, que tomou a iniciativa de pintar
uma ciclofaixa na Rua Ana Bilhar com o intuito de chamar atenção das pessoas para os direitos do ciclista. Após
esse ato, a prefeitura passou a implementar ciclofaixas semelhantes por toda a cidade.
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presenciaram ou sofreram assédio sexual, ao que 85,3% afirmaram já terem ouvido falar e

32,6% afirmaram já terem presenciado algum episódio de assédio.

Entre as 215 mulheres entrevistadas, quando perguntadas sobre as dificuldades

que enfrentam ao se locomoverem pela cidade, 159 citaram o medo de assédio, o que totaliza

74% do total. Já quando perguntadas se já haviam deixado de ir a algum lugar da cidade por

causa de medo, 144 responderam que sim, totalizando 67% das mulheres entrevistadas. Os

dados mostram que a percepção e o medo do assédio em Fortaleza segue de forma

aproximada o padrão revelado por outras pesquisas de âmbito nacional.

O Programa de Combate ao Assédio Sexual no Transporte Público é composto

por sete ações: Ferramenta de denúncia via aplicativo Meu Ônibus (botão Nina); Campanha

de conscientização “Respeito Coletivo”; Protocolo de Ação Imediata; Capacitação de

operadores envolvidos; Iluminação de paradas de ônibus; Sistemática de avaliação e

monitoramento; Flexibilização de parada fora do ponto à noite.

O Protocolo de Ação Imediata consiste na instalação de uma espécie de botão,

acessível apenas aos motoristas dos ônibus, que pode ser acionado sempre que entenderem

estar ocorrendo uma situação de assédio dentro do veículo. A ideia é que, por meio de um

sistema de GPS (Sistema de Posicionamento Global, em português), a polícia possa alcançar

o ônibus e fazer o flagrante. A capacitação dos operadores envolvidos consiste em

treinamento dos motoristas e cobradores de ônibus, além da Guarda Municipal no sentido de

sensibilizá-los para o acolhimento e escuta das vítimas de assédio.

Quanto à flexibilização de parada do ônibus fora do ponto no período da noite, há

um Projeto de Lei, de nº 1035/2019, em trâmite no Congresso Nacional com o objetivo de

incluir na Lei nº 12.587/2012, que estabelece as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade

Urbana, a possibilidade de os usuários de transporte público urbano solicitarem sua descida

fora dos pontos de parada durante o período noturno. Essa regra já tem força de lei em alguns

municípios, como São Paulo, Santos e Juiz de Fora, e atende sobretudo as mulheres, idosos e

pessoas com deficiência. Por fim, a avaliação e o monitoramento da política serão feitos

mediante pesquisas junto aos usuários de transporte público da capital.

Até o momento apenas as duas primeiras ações foram oficialmente lançadas, o

que ocorreu no mês de março de 2019, no Paço Municipal. A campanha de conscientização

“Respeito Coletivo” consiste na distribuição de cartazes com o lema “Aqui o assédio não tem

passagem” nas repartições públicas, terminais e dentro dos ônibus, além de publicações nas

redes sociais (PREFEITO..., 2019). A campanha, no entanto, teve seu momento mais

significativo em um jogo de futebol entre os times Fortaleza e Ceará, no estádio Castelão.
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Ambos os times aderiram à campanha e entraram em campo com camisas e faixas com frases

alusivas ao programa de combate ao assédio da Prefeitura (Arte usada na campanha consta no

Apêndice B). Também foram distribuídos panfletos informativos sobre o funcionamento do

botão Nina (CEARÁ..., 2019).

O botão Nina, por sua vez, é considerado o ponto alto do programa por ser

inovador. Trata-se de uma ferramenta inserida no aplicativo Meu Ônibus que, uma vez

acionada e preenchidos os dados solicitados, permite a gravação das imagens do momento do

assédio a partir das câmeras instaladas em todos os ônibus que circulam pela cidade. As

imagens são encaminhadas pelo Sindiônibus68 à Polícia Civil e, caso a vítima ou

testemunha69 formalize a denúncia, podem ser acessadas pela Delegacia da Mulher ou pela

Delegacia da Criança e do Adolescente, conforme o caso, e utilizadas como provas contra o

agressor.

A ferramenta foi desenvolvida por uma estudante universitária pernambucana

chamada Simony César no âmbito de uma competição promovida pela WRI Brasil70e pela

Toyota Mobility Foundation. Simony é usuária de transporte público e filha de trocador de

ônibus, o que lhe forneceu ainda mais elementos para o trabalho desenvolvido. O Desafio

InoveMob, como é chamada a competição, tem o objetivo de “encontrar soluções inovadoras

de mobilidade para áreas com intensa circulação de pessoas” (BYND..., 2018). O Nina foi

uma das propostas finalistas da competição e foi escolhido por Bianca Macedo, engenheira e

coordenadora do Programa de Combate ao Assédio Sexual no Transporte Público da

Prefeitura de Fortaleza, para fazer parte do conjunto de ações.

Segundo Bianca71, a Prefeitura espera que a medida sirva como um incentivo para

que as vítimas denunciem, já que terão disponibilizadas as provas do assédio, evitando assim

o constrangimento de terem seu depoimento contestado na delegacia. O intuito é também

gerar dados que possam subsidiar um trabalho preventivo, uma vez que a subnotificação de

crimes sexuais é uma realidade no Brasil. Bianca afirmou ainda na entrevista que: “[...] não se

alcança a igualdade de gênero na mobilidade urbana sem atacar essa questão do medo que a

mulher sente de usar o transporte público.”

68 Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará.
69 A denúncia pode ser feita por qualquer pessoa que tenha presenciado o crime, independentemente da vontade
ou consentimento da vítima.
70 Segundo descrição disponível no sítio eletrônico da organização, trata-se de um “Instituto de pesquisa que
transforma grandes ideias em ações para promover a proteção do meio ambiente, oportunidades econômicas e
bem-estar humano.” Disponível em: https://wribrasil.org.br/pt.
71 Entrevista concedida à autora por Bianca Macedo em 1º de julho de 2019, na Secretaria Municipal de
Conservação e Serviços Públicos.

https://wribrasil.org.br/pt
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Além disso, comentou, baseada nos dados obtidos por meio de um grupo focal

realizado com treze mulheres de diferentes perfis e bairros da cidade, que as mulheres de

Fortaleza têm um entendimento muito claro sobre o assédio e como ele pode se manifestar

nos espaços públicos, sobretudo nos transportes, paradas e terminais de ônibus. Os dois

maiores problemas encontrados foram o constrangimento e a culpa que impedem a vítima de

denunciar e a sensação de impunidade que também atua como um fator de desencorajamento

à denúncia.

Atualmente, cerca de nove meses após o lançamento da ferramenta, algumas

dificuldades se impõem ao seu pleno funcionamento. Segundo dados disponibilizados pela

Secretaria de Conservação e Serviços Públicos, das 1.536 notificações realizadas até agora,

apenas 157 pessoas se identificaram e forneceram detalhes sobre o assédio para que seja

possível formalizar a denúncia (APENAS..., 2019). Esse dado pode ter uma série de

significados, já que a ferramenta ainda é recente e a população ainda está se adaptando. Entre

outros fatores, o baixo número de denúncias formalizadas pode confirmar a percepção de que,

para a vítima, ainda é muito constrangedor denunciar um caso de assédio.

Segundo o Relatório Safe and Sound, já mencionado no capítulo anterior, e com

base no qual, de acordo com Bianca Macedo, foi elaborado o Programa de Combate ao

Assédio, há muitas razões pelas quais a vítimas preferem não formalizar uma denúncia, e

essas razões podem variar conforme o contexto cultural e o nível de equidade de gênero de

cada país:
[...] the incident not seeming serious enough or worth reporting; the victim
ignoring/not being bothered by/moving away from the behaviour; thinking that the
authorities would not take the report seriously or would do nothing about it; fear
being accused of provoking the harassment; not knowing who to report it to; being
unable to remember the exact details of the perpetrator and/or thinking they would
not be caught; not wanting to make a fuss or being embarrassed; shame; being
scared/frozen at the time; and the behaviour having become normalised.72

As hipóteses listadas apareceram em vários relatos colhidos ao longo desta

pesquisa. Algumas interlocutoras demonstraram ter dúvidas sobre a gravidade do assédio que

sofreram, questionando se realmente valeria a pena fazer uma denúncia; algumas expressaram

ainda uma descrença quanto à atuação da polícia ou guarda municipal perante casos de

assédio, enquanto outras ficaram constrangidas e paralisadas, só conseguindo processar o

ocorrido mais tarde.

72 [...] o incidente não parece grave o suficiente ou não vale a pena relatar; a vítima ignora, não fica incomodada
ou se afasta do comportamento; a vítima pensa que as autoridades não levariam a denúncia a sério ou não fariam
nada a respeito; medo de ser acusada de provocar o assédio; não saber a quem denunciar; ser incapaz de lembrar
os detalhes do agressor e/ou pensar que não seria pego; não querer chamar atenção; sentir vergonha; ficar
assustado no momento do assédio; o comportamento ter sido normalizado. (tradução da autora)
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Diante de tantas questões em torno do tema e de sua própria novidade, o objetivo

do panorama apresentado é demonstrar como, na última década, o fenômeno do assédio de

rua vem ganhando espaço no debate público e como vem provocando a tomada de medidas

por parte de vários países, aqui notadamente os que compõem a América Latina. A partir

desse panorama, alguns fatores chamaram atenção: em primeiro lugar, durante a pesquisa

realizada foi possível observar a predominância das medidas de caráter legislativo por parte

dos estados, em detrimento de outros tipos de políticas públicas.

Outro aspecto interessante é o fato de as legislações argentina e uruguaia, as quais

não possuem pena específica para o assédio, focarem no estabelecimento de medidas

preventivas e de proteção e/ou acolhimento das vítimas. Enquanto, de outro lado, as

legislações chilena e brasileira, embora trazendo em seu bojo a pena privativa de liberdade,

não preveem medidas de caráter preventivo ou de assistência às vítimas.

Quanto ao caso específico de Fortaleza, dentre as sete ações que compõem o

Programa de Combate ao Assédio da Prefeitura, duas visam diretamente a punição do

agressor (botão Nina e Protocolo de Ação imediata), enquanto as demais possuem um caráter

mais preventivo e de busca de informações mais detalhadas sobre o fenômeno do assédio. No

entanto, a avaliação da efetividade dessas ações não pode ser realizada no âmbito deste estudo,

haja vista a maioria não ter ainda iniciado de fato.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Embora o assédio de rua e no interior dos transportes públicos não seja um

fenômeno novo, apenas na última década vem sendo objeto de debate público. Por ser um tipo

de violência muitas vezes sutil e de difícil percepção até mesmo por parte da vítima, e por não

envolver, na maior parte dos casos, uma agressão física ou um ferimento no corpo da vítima,

o assédio perde a relevância frente a outras modalidades de violência contra a mulher, como

lesões corporais e o feminicídio. Assim, é comum que as próprias vítimas de assédio

relativizem ou minimizem essas micro violências cotidianas.

Porém, a divulgação de casos de assédio, a pressão exercida pelos movimentos de

mulheres e a disseminação de conteúdos feministas nas redes sociais têm contribuído para

uma paulatina conscientização sobre esse tipo de violência. Aos poucos, a percepção sobre o

assédio vem sofrendo mudanças, tornando as pessoas menos tolerantes a atitudes desse tipo e

as vítimas mais encorajadas a exporem o problema. Os poderes públicos, por sua vez,

percebem a mudança e passam a dedicar atenção ao assunto. Essa conjunção de fatores tem

lançado luz sobre o fenômeno do assédio e impulsionado a tomada de medidas, a elaboração

de políticas públicas e leis que ofereçam maior proteção às vítimas.

A relevância do tema se baseia no fato de que o assédio ou a possibilidade de ser

vítima desse tipo de violência gera consequências para o dia a dia das pessoas que se

locomovem cotidianamente pela cidade, sobretudo as mulheres, demonstrando que essa

violência sutil é a expressão de um problema social mais amplo. As consequências que

acarreta podem se manifestar em uma mudança de trajeto, na troca de uma roupa ou podem

ser de cunho psicológico, tendo em comum o fato de imporem limitações, sejam pequenas ou

significativas, ao direito de ir e ir com segurança e sem medo.

Frente a esse cenário, alguns questionamentos foram propostos a fim de contribuir

com o desenvolvimento do debate: o que as mulheres consideram assédio? Como as mulheres

estão interpretando, vivenciando e reagindo às experiências de assédio de rua? Que

consequências a possibilidade de sofrer assédio traz para o cotidiano das mulheres? E o que o

poder público vem fazendo a respeito?

Diante dos questionamentos propostos e da complexidade do objeto central,

houve a necessidade de lançar mão de metodologias variadas. Inicialmente foi realizada

pesquisa documental e levantamento de dados e notícias em páginas da internet. Interessavam

notícias sobre casos de assédio, estudos desenvolvidos por organizações da sociedade civil,

políticas públicas adotadas por governos nacionais e internacionais, entre outros. Ao mesmo

tempo, sempre que possível estabeleci conversas informais com outras mulheres a fim de

coletar suas percepções sobre o assunto ou de que me contassem episódios de assédio.
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A partir dos dados colhidos nesta fase inicial foi elaborada a metodologia central

da pesquisa, o diário. Nele as participantes deveriam registrar os assédios sofridos e descrever

suas emoções acerca desses episódios. Após o período de quinze dias de uso do diário,

deveriam ainda participar de grupo focal com outras interlocutoras a fim de compartilhar suas

experiências, ouvir outros relatos e dividir impressões, sentimentos e opiniões.

Os relatos colhidos ao longo da pesquisa revelaram os principais comportamentos

ou atitudes considerados como assédio: olhares insistentes; assobios, buzinas e outros sons

com conotação sexual; gestos obscenos; palavras com conotação sexual; perseguição;

masturbação; toques e contatos físicos indevidos. Aqui é importante destacar novamente o

fato de que as mulheres que participaram da pesquisa são jovens e, em sua maioria,

universitárias, gerando resultados e dados de acordo com seus respectivos níveis de

informação, tolerância e perceção em relação ao assédio.

Foi possível perceber que algumas interlocutoras conseguem encarar

determinadas situações menos invasivas com certo bom humor. Outras, no entanto,

demonstraram emoções e sensações mais densas ao caminharem pela cidade ou ao tomarem

um ônibus, tais como nojo, culpa, vergonha, medo, ansiedade, entre outras. Todos esses

sentimentos quase que diários, embora não cheguem a impedir completamente o

deslocamento das mulheres que participaram da pesquisa, acabam fazendo com que

desenvolvam determinadas estratégias que conferem maior sensação de segurança aos

trajetos.

O desenvolvimento de estratégias corresponde àquilo que Giddens (2009) chamou

de agência, no sentido de que as participantes da pesquisa, embora sofram assédio quase que

cotidianamente, não são completamente passivas à violência, nem simplesmente aceitam ou

se conformam em serem alvo de condutas violentas ou inoportunas. Assim, os relatos contém

variadas estratégias, que vão desde andar sempre acompanhada, não sentar ao lado de homens

no ônibus, fingir um telefonema ao pai ou namorado sempre que tomam um táxi ou uber. Em

casos mais extremos, as mulheres andam com a chave de casa entre os dedos, andam sempre

de cabelo amarrado para evitar que alguém puxe por trás ou usam sempre tênis ou sapatos

fechados caso precisem correr de um assediador.

Com a visibilidade que vem ganhando o tema ao longo da última década,

organizações da sociedade civil e governos ao redor do mundo passaram a elaborar estudos,

implementar iniciativas de divulgação e sensibilização, bem como políticas públicas de

combate ao assédio. No tocante aos governos, tratam-se, na maioria, de medidas legislativas

que tipificam o assédio como crime ou que preveem a atuação de órgãos e ministérios no
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sentido de fiscalizar, controlar e erradicar as diversas modalidades de violência contra a

mulher, incluindo aí o chamado assédio sexual de rua.

O último capítulo desta dissertação consistiu, assim, em um panorama das

legislações adotadas nos países da América Latina, levando em consideração as respectivas

definições de assédio, a previsão de medidas preventivas e o estabelecimento de penas. Foi

possível observar que a maior parte dos países desse continente ainda não possui legislação

específica que considere o assédio de rua como uma modalidade de violência contra as

mulheres.

Entre os países que possuem legislação específica, há aqueles que estabelecem

pena e aqueles que não estabelecem pena específica. Os que preveem o tipo mais grave de

pena, Chile e Brasil, não trazem na legislação medidas preventivas, de acolhimento das

vítimas ou de reeducação dos agressores. Já as legislações uruguaia e argentina, as quais não

estabelecem pena específica para o assédio de rua, determinam a implementação de políticas

públicas de caráter preventivo e medidas corretivas alternativas.

Por fim, a partir do estudo realizado, algumas questões e ponderações que

ultrapassam os objetivos propostos para esse estudo se impuseram e poderão ser melhor

trabalhadas em futuras pesquisas e discussões. Primeiramente, ficou clara a necessidade de

estudos mais aprofundados a fim de quantificar e detalhar os obstáculos efetivos que os altos

índices de vitimização por assédio de rua impõem ao desenvolvimento social e econômico das

mulheres.

Embora o medo de sofrer assédio de rua não tenha exatamente impedido a maior

parte das mulheres de estudar ou trabalhar, foi possível observar que inúmeras participantes

da pesquisa já deixaram de usufruir de momentos de lazer, de usar determinados tipos de

roupa ou de percorrer certos trajetos, de maneira que fica clara a influência que o assédio

exerce sobre aspectos simples do cotidiano. O ato de se locomover até o trabalho, de se vestir

ou de encontrar amigos é permeado por cálculos e estratégias que têm como principal objetivo

a proteção contra o assédio.

Em segundo lugar, é fundamental questionar em que medida a criação de novos

tipos penais é eficaz para a erradicação do assédio de rua. O encarceramento em massa é um

problema complexo que preocupa os movimentos sociais e de mulheres tanto quanto o

próprio assédio. De outro ângulo, o acesso limitado de determinados grupos sociais à justiça

faz com que a mera tipificação de crimes seja inócua para parte da população que se pretende

proteger.
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Se, por um lado, a tipificação do crime e a punição de agressores é uma demanda

da sociedade, por outro cabe perguntar quais agressores serão punidos e quais mulheres

poderão denunciar e processar seus agressores. É importante observar como se dá a

seletividade racial e de classe nos respectivos contextos históricos e culturais dos países, bem

como lembrar que os recortes de raça e classe devem ser observados na formulação de

políticas públicas contra o assédio. Isto é dizer que determinados agressores estão mais

suscetíveis à punição exemplar do que outros, a depender de sua classe e de sua raça; da

mesma forma, as mulheres vítimas de assédio não acessam a justiça igualmente, seja por falta

de informação ou de recursos, por exemplo.

Em relação ao último aspecto apontado, o botão de denúncia Nina traz um

elemento novo e que merece posterior análise e discussão: as imagens do assédio possibilitam

a identificação mais rápida do agressor e seu uso como prova pelas vítimas que decidem

formalizar a denúncia. Essa novidade pode trazer uma série de consequências imprevistas à

aplicação da Lei de importunação sexual e sua interpretação pelos operadores do sistema de

justiça. Que tipo de público utiliza o transporte coletivo na cidade de Fortaleza?

Consequentemente, que tipo de agressor será punido? Como as imagens do assédio, enquanto

provas de um crime, serão concedidas pelas empresas de transporte, recebidas, interpretadas e

processadas pelos agentes de justiça? São fatores que pretendo analisar mais cuidadosamente

em estudos futuros.
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

FORMULÁRIO INICIAL PARA PARTICIPAR DA PESQUISA SOBRE MULHERES

E DIREITO À CIDADE

Olá! Meu nome é Giovanna e sou mestranda em Sociologia na Universidade Federal do
Ceará.
Se você acessou esse formulário significa que você mora em Fortaleza ou Região
Metropolitana e topou participar da minha pesquisa sobre Mulheres e Direito à Cidade. Em
breve você receberá um e-mail para combinarmos tudo!
Desde já agradeço muito a sua disponibilidade.

*Obrigatório

Qual a sua faixa etária? *

( ) 18 a 24 anos
( ) 25 a 30 anos
( ) 31 a 40 anos
( ) 40 a 50 anos
( ) 51 a 60 anos
( ) mais de 60 anos

Em que bairro de Fortaleza você mora? *

Qual a sua escolaridade? *

( ) Ensino fundamental incompleto
( ) Ensino fundamental completo
( ) Ensino médio incompleto
( ) Ensino médio completo
( ) Ensino superior incompleto
( ) Ensino superior completo
( ) Pós-graduação
( ) Outro

Atualmente você: *

( ) estuda
( ) trabalha
( ) estuda e trabalha
( ) não estuda nem trabalha

Você tem filhos (as)? *

( ) Sim
( ) Não

Como você se define quanto à cor da pele? *
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( ) Preta
( ) Parda
( ) Amarela
( ) Indígena
( ) Branca

Digite o seu melhor e-mail para contato. *
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APÊNDICE B - ARTE USADA NA CAMPANHA “RESPEITO COLETIVO” DA
PREFEITURA DE FORTALEZA/CE
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APÊNDICE C - ARTE USADA NA CAMPANHA QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA
DE COMBATE AO ASSÉDIO SEXUAL NO TRANSPORTE COLETIVO DA

CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS
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