Entre o medo do assédio e do
contágio: como a pandemia afeta
a mobilidade das mulheres nas
cidades
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Aguardar o ônibus se aproximar do ponto para só então sair do hospital. A
estratégia, usada para driblar o risco de ser uma mulher sozinha no ponto
tarde da noite ficou mais séria, já que com menos ônibus circulando na
pandemia, o tempo de espera ficou maior. No rosto, uma máscara PFF2 e, na
bolsa, um frasco de álcool em gel, itens fundamentais no deslocamento pela
cidade. Uma vez dentro do ônibus, é hora de buscar o lugar menos
aglomerado e, de preferência, próximo à janela, longe do vírus e dos
assediadores. No metrô, se os vagões estão cheios, a saída é esperar por um
novo trem.
Há pouco mais de um ano a psicóloga Vanessa Santos, 29 anos, enfrenta a
rotina de encarar o transporte público sendo mulher, com os novos
obstáculos trazidos pela pandemia. Moradora no bairro do Vale dos Lagos,
em Salvador, Vanessa acorda todos os dias às 5h para bater ponto às 7h no
Hospital das Clínicas, no Canela. São 20 km de distância, percorridos com
caminhada, metrô e dois ônibus. Na linha de frente do combate ao
coronavírus, Vanessa é uma das milhares de profissionais de saúde que não
puderam cumprir o isolamento. Dados da Organização Mundial da
Saúde estimam que as mulheres representam 70% da força de trabalho na
área da saúde no mundo e o Brasil segue o padrão mundial.
Também em Salvador, a nutricionista Juliana Dias, 32 anos, usuária de
transporte público, tomou a decisão de só utilizar carro por aplicativo
durante a pandemia, para diminuir sua exposição. Desde março de 2020, tem
pagado mais caro ou aproveitado a carona de amigas para se deslocar de
casa para o trabalho. Moradora do Itaigara e funcionária do hospital Aliança,

Juliana leva menos de 10 min para percorrer os 3 km de casa ao trabalho.
Para isso, paga cerca de R$ 9 por viagem, aproximadamente o dobro do que
pagaria com a tarifa do ônibus em Salvador, que passou a custar R$ 4,40 no
último reajuste realizado em março.
Acesse a matéria completa no site de origem.

