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O Projeto Nossos Corpos lança luz sobre um 

dos aspectos mais comuns da desigualdade de 

gênero no acesso à cidade, o assédio no 

transporte público. O projeto foi aprovado na 

consulta pública #emendacomagente da 

Deputada Estadual Andréia de Jesus (PT/MG), 

é executado pelo Movimento Nossa BH em 

parceria com a Secretaria de Estado e 

Desenvolvimento Social (Sedese). 

o que é: 
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1. Pesquisa de opinião: realizada com 341 

mulheres entre outubro e novembro/21.

2. Auditoria de Segurança das Mulheres: 

realizada em maio/22 nas estações São Gabriel, 

Vilarinho e Diamante.

3. Documentário de curta-metragem: 7giras 

passageiras.

etapas:
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com quem conversamos:

● Foram ouvidas 341 mulheres.

● 18-25    26-30    31-40    41-59    60 ou +  

● Em sua maioria cis gênero (97,6%), que se 

autodeclaram pardas (40,8%), pretas (14,7%) 

ou negras (15,5%) e moradoras da capital 

(62,9%) e região metropolitana (37,1%). 

● Aplicação: Estações Vilarinho, Venda Nova, 

São Gabriel, Barreiro, Central, José Cândido da 

Silveira, Santa Efigênia, Gameleira, Calafate, 

Carlos Prates + pontos de ônibus da Rua Aarão 

Reis e Rua Padre Eustáquio.

amostra desejada:

IBGE/2010 - 885.000 mulheres maiores 

de 18 anos em Beagá.

384 abordagens para 5% de margem de 

erro.
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o que os números 

mostram: 

(  ) Muito segura

(  ) Segura

(  ) Insegura

(  ) Muito insegura
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sobre a percepção de assédio:

(  ) Muito segura

(  ) Segura

(  ) Insegura

(  ) Muito insegura

Dentro do espectro de violências apresentadas para as respondentes 

(violências visuais, verbais, intimidatórias, obscenas e físicas), a maior parte 

tem um alto grau de confirmação, sendo considerado assédio para mais de 

95% das entrevistadas. Há uma interpretação que mesmo violências 

“cotidianas” como a cantada ou gestos vindos de desconhecidos são 

consideradas assédio por mais de 90% das entrevistadas. Mesmo assim, 

sabemos que são violências que tendem a ser ignoradas no momento de 

tomada de medidas institucionais nas políticas públicas.
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sobre a percepção de assédio e+ 

outras violências:  
Para evitar o assédio:

•80,4% das mulheres buscaram ter companhia de alguém no seu trajeto;

•72,5% já deixou de sair ou voltar para casa à noite; 

•44% já deixou de sair ou voltar para casa de dia;

•62,4% já mudaram o modo de transporte (táxi, Uber ou carona);

•25,4% já mudaram de emprego ou não aceitaram trabalho por considerar o 

trajeto inseguro;

•57,5% já mudaram alguma coisa na sua aparência para sair de casa (roupa,

maquiagem e acessórios).
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sobre a ocorrência e denúncia de 

situações de assédio: 

A maioria das mulheres já presenciou situações de assédio no transporte público 

da capital, seja consigo mesmas (41,5%) ou com mulheres conhecidas (17,8%) ou 

com outras mulheres desconhecidas (50,4%). Porém, apenas 14,9% das mulheres 

entrevistadas afirmaram ter denunciado a situação. O que confirma a 

característica da subnotificação dos casos de assédio no transporte público da 

capital.
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Sobre quem denunciou: do total de 44 mulheres, a maioria procurou a 

polícia (50%), seguido da busca do motorista ou agente de bordo no ônibus 

(43,2%) ou agentes das estações de metrô e ônibus (9,1%). A busca da 

Guarda Civil ocorreu em apenas 6,8% dos casos. Após a denúncia, 

também são apontadas dificuldades de prosseguimento das 

medidas institucionais. 25% das respondentes afirmam que as 

denúncias viraram inquérito e que 11,4% tiveram punição. Por outro lado, 

em 43,2% dos casos as entrevistadas não sabem o que ocorreu como

desdobramento e 45,5% afirmaram que nada ocorreu.
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Sobre quem não denunciou: é importante 

frisar que 36,2% não sabem onde 

fazê-lo, mostrando a necessidade de 

divulgação de canais específicos para 

denúncia do assédio no transporte público.
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O medo advindo da própria situação de 

assédio. Achar que não vai dar em nada (34%), 

não saber o que fazer (27,2%) e até o desestímulo 

vindo da polícia (11%) são razões para não 

denunciar. Ter medo de ser tratada como 

culpada (31,9%) ou o medo do agressor (29,8%) 

reforçam a situação de falta de amparo ao sofrer 

o assédio no transporte público. 

sobre a falta de notificações dos casos:
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sobre o conhecimento e expectativa 

em relação às políticas públicas de 

combate ao assédio: 

Apenas 37,91% das mulheres conhecem o 

Botão de Pânico e 43,78% conhecem o Vagão 

Rosa. Apenas 3 mulheres entrevistadas 

afirmaram terem usado a primeira medida 

(0,08%) e 38 usaram a segunda (11,34%).
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Auditoria de Segurança 

das Mulheres:

As Auditorias de Segurança das Mulheres 

foram realizadas em maio/22 nas estações 

Diamante, Vilarinho e São Gabriel em parceria 

com moradoras do bairro Jardim Felicidade e 

Vila Cemig (regionais Norte e Barreiro) da 

cidade Belo Horizonte e, com moradoras da Vila 

Bispo de Maura, localizada em Ribeirão das 

Neves.
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A avaliação das estações se deu por 

meio de uma pesquisa de campo 

realizada a partir de um questionário 

composto por 26 perguntas 

fechadas e 03 perguntas abertas e, 

foi estruturado a partir de 05 eixos 

temáticos que envolveram: 1) 

acessibilidade  das plataformas e área 

de circulação; 2) estética e conforto 

interno à estação; 3) uso da estação; 4) 

pessoas e visibilidade e 5) mobilidade e 

transporte.

avaliação das estações: 
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• Acessibilidade e sinalização

• iluminação e horário noturno

• fluxo de pessoas e frequência de 

ônibus

• manutenção e infraestrutura

• fiscais e forças de segurança 

pública.

pontos de atenção para a segurança 

das mulheres nas estações:
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7giras passageiras: 02 de novembro 

7 passageiras negras tecem relatos 

subjetivos, auto percepções e narrativas 

biográficas sobre alguns aspectos da 

realidade abusiva e violenta à qual são 

cotidianamente expostas e submetidas ao 

andar a pé, esperar por um ônibus à noite 

ou se deslocar dentro do transporte 

coletivo.
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abertura e próximos passos: 

Ouvir mais mulheres (LGBTQIA+, mulheres com deficiência, etc.); 

Adotar metodologias de escuta mais aprofundada de suas experiências; 

Necessário que as informações a respeito do funcionamento das políticas existentes sejam públicas e 

acessíveis para a análise das pessoas interessadas; 

Compreender os casos de assédio registrados e o tipo de tratamento que são dados pelos agentes 

públicos, por meio dos registros da BHTRANS, CBTU, Guarda Municipal e Polícia Militar;

Contribuição para a construção de políticas públicas orientada por evidências e sensível às 

experiências concretas das mulheres na cidade. 



23
Obrigada!

Obrigada!

nossabh.org.br

@movimentonossabh


