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RESENHA 
Este trabalho tem como objetivo estudar os diferentes padrões de viagens e de atividades 
realizadas por mães de\famílias que levam e buscam seus filhos a creches e escolas. 
Pretende-se realizar, através de uma pesquisa exploratória, uma análise comparativa da 
mobilidade das mulheres de diferentes classes de renda, focando tanto nas semelhanças 
quanto nas diferenças encontradas. 
 
A hipótese inicial é de um maior número de viagens realizado pelas usuárias de renda mais 
baixa, além do predomínio do uso de transportes públicos por esse segmento social. Além 
disso, pretende-se verificar que as mulheres, em geral, independentemente da renda, 
realizam um grande número de viagens, muitas delas fora dos horários de pico. Espera-se 
também estabelecer padrões sobre os tempos de viagem das mulheres de rendas diferentes 
e sobre os meios de transporte utilizados. 
 
Resultados divergentes são esperados devido às diferentes classes de renda, o que influi 
nos padrões de mobilidade. Os resultados convergentes, por sua vez, são esperados devido 
ao fato das mulheres terem que conciliar o trabalho com outras atividades, tais como levar e 
buscar os filhos para escolas, creches ou outras atividades. 
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INTRODUÇÃO 
A questão das mulheres foi, por muito tempo, mantida em silêncio nos relatos históricos. 
Por atuarem em família, confinadas em casa e nos serviços domésticos, a invisibilidade e o 
silêncio das mulheres fazia parte de muitas sociedades do passado e ainda do presente. A 
descrição de Claude Levi-Strauss, de uma aldeia depois da partida dos homens para caçar, 
indica essa invisibilidade: para ele, não havia mais ninguém Iá, exceto mulheres e crianças. 
Como consequência de não serem vistas, pouco se falou delas ao Iongo dos 
acontecimentos. Seu acesso tardio à escola impediu que deixassem legados escritos ou 
materiais na história. 
 
A partir de 1960, entretanto, surgiu, na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, a problemática 
das mulheres nas ciências humanas e na história, o que pode ser explicado por fatores 
científicos, sociais e políticos. Na década de 70, a crise do sistema de pensamento marxista 
e a intensificação da subjetividade, entre outros fatores, permitiu que a história se aliasse à 



 

 

antropologia e redescobrisse a família, colocando a questão das mulheres em foco. 
Concomitantemente, a presença das mulheres nas empresas e na universidade permitiu 
sua maior participação na sociedade. 
 
No que diz respeito aos sistemas de transporte, esse documentos evidenciam a exclusão 
social das mulheres, que, além de possuir menos oportunidades de trabalho e menores 
rendimentos, apresentam diferentes padrões de mobilidade. Para conciliar o trabalho com 
outras atividades, como tomar conta das crianças (levar e buscar para escola ou creche), as 
mulheres fazem mais viagens, porém mais curtas, e em horários e itinerários distintos. 
 

Dessa forma, a maior presença das mulheres nas sociedades contemporâneas permite que 
haja uma preocupação com sua participação nos sistemas de transporte. Essa 
preocupação pode ser vista nos estudos e pesquisas atuais, que enfatizam a necessidade 
de adequar a oferta à demanda desse segmento, levando em conta as diferenças de 
mobilidade. 
 
 
DIAGNÓSTICO, PROPOSIÇÕES E RESULTADOS 
O trabalho consistiu em realizar uma pesquisa exploratória sobre o padrão de mobilidade 
de mães com diferentes rendas que levam seus filhos a escolas e creches. Para isso, foram 
escolhidas seis escolas ou creches, sendo três públicas e três particulares. As instituições 
públicas utilizadas na pesquisa foram: Escola Municipal de Ensino Infantil Geloira de 
Campos, Escola Estadual Mário de Andrade e a creche Casa de Apoio Madre Clélia. As 
instituições particulares utilizadas foram: Colégio Mater Dei, Colégio Vértice e Colégio 
Jardim São Paulo. 
 
A pesquisa foi feita através de questionários, aplicados às mães nas portas das escolas 
durante os períodos de entrada e saída dos alunos matriculados no Ensino Infantil e 
Fundamental I (até o 5o ano). Para elaboração do questionário, procurou-se estabelecer 
perguntas rápidas, objetivas e claras, de forma que proporcionassem o resultado mais 
acurado possível. Decidiu-se por criar questões de múltipla escolha, evitando a 
subjetividade das respostas e com objetivo de encontrar padrões de respostas que 
pudessem ser facilmente comparadas e analisadas. O questionário foi elaborado tendo em 
vista a caracterização das entrevistadas em três categorias: perfil socioeconômico, perfil de 
mobilidade e perfil de atividades realizadas ao longo do dia. 
 
A análise socioeconômica teve como objetivo caracterizá-las por sua idade, escolaridade e 
proximidade da escola em relação ao seu trabalho ou à sua residência, sendo a 
escolaridade utilizada como variável proxy da renda. A análise do perfil de mobilidade teve 
como enfoque a origem e destino das entrevistadas, modos de transporte utilizados nas 
viagens que tinham como origem ou destino a instituição de ensino, tempo de duração das 
viagens e frequência com que as entrevistadas buscavam e levavam os filhos às escolas ou 
creches. A análise do perfil de atividades, por sua vez, consistiu em explorar as outras 
atividades realizadas pelas mulheres ao longo do dia, o modo de transporte utilizado e 
número de viagens diárias realizadas. Por fim, decidiu-se aplicar uma última questão de 
opinião, na qual as entrevistadas respondessem se consideravam o modo de transporte 
utilizado adequado ou não e justificassem suas afirmações. 
 
Face à dificuldade encontrada para a realização de entrevistas em instituições públicas, em 
razão do pequeno número de mães que leva e busca os filhos devido à existência da perua 
escolar subsidiada pelo governo, optou-se por realizar um maior número de entrevistas nas 
escolas particulares, de forma a garantir que um mínimo de questionários fossem 



 

 

respondidos em sua totalidade. Assim, obteve-se 39 questionários preenchidos em 
instituições públicas e 62 em escolas particulares. 
 
Perfil Socioeconômico 
As pesquisas realizadas indicaram uma predominância (49%) da faixa etária de 26 a 35 
anos nas mães de escola pública e de 82% na faixa etária de 36 a 45 anos nas mães das 
escolas privadas. 
 
O nível de escolaridade (e eventualmente o de renda) foi ainda mais discrepante: 66% das 
mães das escolas privadas possuem nível universitário contra 2% das mães das escolas 
públicas. Entre estas últimas predomina o nível fundamental (54%). 
 
Quanto ao quesito da localização da escola dos filhos, identificou-se que as mães da escola 
pública matriculam as crianças em locais próximos ao trabalho (51%), enquanto as mães 
das escolas privadas as matriculam próximas à sua residência (68%). 
 
Perfil de Mobilidade 
A pesquisa mostrou que, tanto as mães das escolas públicas como as das privadas, vem 
(origem ou destino) do trabalho ou residência. No entanto, observou-se que as mães das 
escolas privadas tem como origem ou destino das viagens outros locais como escola de 
outros filhos, cursos de inglês de outros filhos, clube ou compras. 
 
Quanto ao modo utilizado, a caminhada é predominante nas viagens (origens e destinos) 
das mães das escolas públicas, embora com participação significativa de outros modos. 
 
Quando da utilização dos automóveis, observou-se que eram homens (maridos) que 
dirigiam os veículos. Ou seja, apesar de realizar a viagem de automóvel, não são as 
mulheres que o utilizam durante o restante do dia. 
 
Já para as mães das escolas privadas, a utilização do automóvel é predominante (90%). 
 
Os tempos de viagem das mães da escola pública são em geral maiores que os das mães 
das escolas privadas quando os deslocamentos são feitos a pé ou por ônibus. No caso dos 
automóveis, os tempos de viagem são semelhantes para os 2 grupos. 
 
A frequência (5 vezes por semana) com que as mães levam e buscam os filhos é maior 
dentre as mães das escolas privadas (mais de 70%), enquanto é significativa a frequência 
de mães que não levam nem buscam os filhos dentre as mães da escola pública (até 40%). 
 
Quanto à disponibilidade de substitutos para levar e buscar as crianças, observou que as 
mães das escolas privadas dispõem de maior número de alternativas (familiar – 31%; pai – 
30%; ninguém – 18%; motorista – 6%) que as mães das escolas públicas (perua escolar – 
36%; ninguém – 23%; pai – 20%). 
 
Perfil de Atividades 
A realização de outras atividades ao longo do dia tem como predominância o trabalho, tanto 
entre as mães das escolas privadas como das públicas. Neste caso, o modal predominante 
para as mães das escolas privadas é o automóvel, enquanto o ônibus o é para as mães da 
escola púbica. A mobilidade (número de viagens por dia) também é maior dentre as mães 
das escolas privadas (mais de 6 viagens – 31%), que para a das escolas públicas (de 3 a 4 
viagens – 54%). 
 



 

 

Quanto à adequação do modo de transporte para levar ou buscar os filhos na escola, 69% 
das mães das escolas públicas consideraram o modal utilizado adequado versus 85% das 
mães das escolas privadas. 
 
Dentre as mães que consideraram o automóvel o modo mais adequado, 31% destacaram o 
transporte de crianças pequenas e 29%, rapidez / comodidade. 62% informaram que 
utilizariam o transporte público se este tivesse maior qualidade e disponibilidade. 
 
Quanto ao ônibus como modo mais adequado, 46% o apontaram como única alternativa e 
27% a sua proximidade. No entanto, 50% informaram que gostariam de dispor de perua 
escolar. 
 
A caminhada seria adequada no caso das distâncias mais curtas. No entanto, 50% 
preferiria dispor de perua escolar. 
 
 
CONCLUSÕES 
Em relação às mães de filhos matriculados em escolas particulares, constatou-se que: elas 
utilizam o automóvel como modo de transporte em quase todas as suas atividades diárias; 
as residências são, em geral, próximas às escolas; e as viagens realizadas são mais curtas 
do que as viagens das mães de filhos matriculados em escolas públicas, bem como o fato 
de realizarem grande número de viagens diárias. Em campo, isso foi justificado pelas mães 
como consequência de sua função de “mãetorista”, visto que são elas que levam e buscam 
os filhos em quase todas as suas atividades extra-curriculares, tais como: curso de inglês, 
futebol, música, etc. Outro resultado interessante foi o grande número de substitutos para 
levar e buscar as crianças, o que mostra que essas mães possuem um maior suporte 
nesse quesito, com uma maior flexibilidade de horários. 
 
No que diz respeito às mães de filhos matriculados em escolas públicas, verificou-se o alto 
índice de utilização dos modos de transporte público e a pé. Constatou-se também uma 
maior proximidade entre as escolas e seus locais de trabalho, sendo que muitas vezes as 
crianças eram levadas pelas mães de volta para o serviço. Ao contrário do previsto, uma 
grande quantidade de crianças era transportada pela perua escolar, sendo que as mães 
acompanhavam-nas no percurso. Porém, isso só foi verificado nas escolas que 
disponibilizavam peruas gratuitas, serviço muito valorizado pelas entrevistadas. 
 
O trabalho possibilitou ainda que fossem propostas novas alternativas, visando à melhoria 
dos sistemas de transporte. Dentre elas, pode-se citar: o fornecimento de perua escolar 
gratuita pelas escolas públicas, garantindo maior comodidade e agilidade nas locomoções; 
e o incentivo das escolas particulares aos sistemas de carona entre mães, o qual foi pouco 
observado, mas pode ser muito benéfico ao trânsito e ao meio ambiente. Em relação aos 
transportes públicos, uma medida importante seria ajustar a oferta à demanda, 
considerando os diferentes horários e itinerários, além de uma maior segurança e conforto 
para o transporte de crianças. 
 
Por fim, acredita-se que o trabalho apresentou resultados condizentes com os previstos, 
porém considera-se interessante obter dados sobre os padrões de mobilidade dos homens 
no papel de pais. Assim, seria possível realizar uma análise comparativa tanto em relação 
às diferenças entre os sexos, quanto em relação às diferenças de renda. 
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