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RESENHA 
O presente trabalho tem por objetivo identificar a variedade e a diversidade de situações que 
as mulheres enfrentam na utilização do sistema de transporte público coletivo por metrô em 
Belo Horizonte e analisar os padrões de (in)satisfação das usuárias em relação aos serviços 
prestados por este modo de transporte coletivo na Capital mineira.  
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INTRODUÇÃO 
As grandes cidades dos países em desenvolvimento apresentam, em geral, condições 
inadequadas de deslocamento de pessoas e mercadorias, evidenciadas por precariedades 
dos transportes públicos coletivos, congestionamentos viários, elevados índices de 
acidentes de trânsito, poluição ambiental, custos derivados de tempos excessivos de viagem 
e queda na qualidade de vida urbana, fatores que impactam negativamente a vida das 
pessoas e as diversas atividades sociais e econômicas, indispensáveis à manutenção da 
dinâmica urbana. Em função de algumas dessas razões, parcelas significativas da 
população padecem de condições insatisfatórias de acessibilidade e mobilidade urbanas. 
Nesse sentido, somados aos problemas já mencionados, sobressaem-se também 
precariedades nos serviços prestados pelos transportes públicos coletivos, em parte, 
corresponsáveis pelos incrementos no uso de modalidades individuais de transporte. 
 
É fato que os problemas associados à prestação dos serviços de transporte público coletivo 
afetam pessoas com características diversas em relação à renda (embora os mais pobres 
sejam notoriamente mais prejudicados), sexo, idade, entre outros aspectos. Desse modo, 
para que todos sejam (potencialmente) atendidos em seus desejos e necessidades de 
acessibilidade, é necessário conhecer, inicialmente, os anseios de cada grupo em 
específico. A partir daí, pode-se conceber e fomentar a construção de sistemas de 
transporte mais democráticos no tocante ao acesso (físico), que atendam adequadamente 
todos os grupos em questão, via e atendimento de demandas peculiares. 
 
Nesse cenário, as fragilidades dos sistemas de transporte realizados por metrô, em geral, 
tendem a ser sentidas de modo mais intenso pelas mulheres (em se tratando de uma 
discussão associada essencialmente ao indicador sexo), uma vez que tais sistemas, via de 
regra, não são projetados/construídos por e para mulheres, fato que resulta no desrespeito 
aos preceitos básicos do desenho universal, que pressupõe concepção de espaços, 
artefatos e produtos que visam atender simultaneamente todas as pessoas, com diferentes 
características antropométricas e sensoriais, de forma autônoma, segura e confortável, 
constituindo-se nos elementos ou soluções que compõem a acessibilidade (CREA e PBH, 
2006). 
 
Ademais, as significativas mudanças verificadas na composição da mão de obra no 
mercado de trabalho no Brasil ao longo das últimas duas décadas, derivadas da crescente 
participação das mulheres nas atividades produtivas, com reflexos diretos no 



   

comportamento do segmento frente ao mercado de consumo, alerta para a necessidade de 
se tratar o tema acessibilidade e mobilidade a partir de uma observação atenta acerca das 
peculiaridades de gênero, uma vez que, em boa medida, homens e mulheres podem 
apresentar diferenças em suas experiências diárias de viagens. 
 
Tendo em conta que Belo Horizonte afigura-se como um exemplo esclarecedor das 
afirmações acima, o presente trabalho tem por objetivo maior aprofundar o entendimento 
desses processos, identificar a variedade e a diversidade de situações que as mulheres 
enfrentam na utilização do sistema de transporte público coletivo por metrô na Capital 
mineira e analisar os padrões de (in)satisfação das mulheres no tocante aos serviços 
prestados por tal modalidade de transporte. Para tanto foi realizada uma pesquisa aplicada 
via internet, apoiada na Técnica de Preferência Declarada, que buscou identificar a 
percepção das usuárias acerca desse modo de transporte coletivo belo-horizontino. Os 
resultados da pesquisa buscam fornecer um diagnóstico (ainda que de caráter descritivo e 
exploratório, em razão do tamanho da amostra analisada) da qualidade do serviço de 
transporte coletivo por metrô em Belo Horizonte, sob a ótica feminina, capaz de subsidiar a 
formulação de propostas que visam melhorar o atendimento às usuárias e o nível de 
serviços prestados. É importante destacar que outros grupos de usuários 
(independentemente do sexo) do transporte público também merecem atenção no tocante 
às suas necessidades relacionadas à acessibilidade urbana, a exemplo de deficientes 
físicos, obesos e idosos. Todavia, para que possa alcançar o atendimento universalizado 
nos ambientes e produtos dispostos nas cidades, cabe reiterar, faz-se necessário conhecer 
demandas associadas a cada um dos grupos em questão. Este trabalho se dedica à 
identificação e compreensão das demandas femininas. 
 
DIAGNÓSTICO, PROPOSIÇÕES E RESULTADOS 
A crescente participação das mulheres nas atividades produtivas propicia a elas uma maior 
inserção nos sistemas de transportes tanto públicos quanto privados para os seus 
deslocamentos diários. Nos sistemas de transportes públicos coletivos, não raro, 
majoritários em quantidade de pessoas transportadas diariamente nas grandes cidades 
brasileiras, as mulheres enfrentam uma variedade de situações específicas deste gênero, 
sobretudo em função de apresentarem distinções nas suas experiências diárias de viagens 
comparativamente aos homens. Nesse contexto, Lima (1995, citado por TEIXEIRA et al., 
2004, p. 800) alerta que “a qualidade dos serviços de transportes é composta por atributos 
associados ao resultado obtido no processo de realização da viagem e pela interação com 
os clientes”. Portanto, a abordagem de gênero passa a ser importante nesse contexto de 
qualidade, ao serem consideradas as experiências, percepções, atitudes, comportamentos, 
sensações, satisfações ou insatisfações relativas ao modo de transporte utilizado.   
 
Nesse sentido, considerando que a mobilidade e a acessibilidade estão diretamente 
relacionadas aos papéis sociais desenvolvidos por homens e mulheres, “não é necessário 
reivindicar paridade ou igualdade no tratamento de homens e mulheres” (TEIXEIRA, Op. 
Cit.: p. 799) e sim, deixar claras as suas diferenças associadas aos seus padrões de 
comportamento e, por conseguinte, de mobilidade e acessibilidade espaciais, incluindo suas 
diferenças antropométricas (estatura, massa corporal etc.) e comportamentais. 
 
Em caráter de ilustração acerca de algumas das diferenças antropométricas em questão, 
segundo IBGE (2009), em Minas Gerais, os homens tendem a apresentar uma estatura 
média de cerca de 10 cm a mais que as mulheres, sobretudo no período associado à 
população em idade ativa. 
 
No tocante às diferenças nos padrões de mobilidade e acessibilidade entre os gêneros, as 
mulheres, em geral, buscam alternativas para a melhoria dos seus deslocamentos 
diferentemente dos homens, pois estes tendem a se importar menos com a distância de 
seus deslocamentos, já que seus interesses estão voltados para empregos que melhor lhes 



   

atendam financeiramente. As mulheres, por sua vez, tendem a valorizar oportunidades de 
trabalho mais próximas da residência e/ou dos locais de estudo dos filhos (CARDOSO et al., 
2011). 
 
Ademais, tendo em conta que as condições inadequadas de acessibilidade são mais 
sentidas por pessoas que possuem alguma dificuldade de acesso ao transporte, como os 
deficientes físicos (permanentes ou temporários), idosos, crianças, e, porque não dizer, as 
mulheres que, convém reiterar, apresentam padrões peculiares de viagens 
comparativamente aos homens, sobretudo porque tendem a exercer múltiplas funções no 
cotidiano além de ir ao trabalho, levando filho(s) à escola/creche, indo ao supermercado etc., 
políticas setoriais têm sido implantadas no Brasil, como tentativa de minimizar tais 
iniquidades, afigurando-se como um fator de inclusão social, desenvolvimento econômico, 
qualidade de vida e isenção no espaço social. 
 
Como exemplo, pode-se citar a criação, em 2006, do Programa Brasileiro de Acessibilidade 
Urbana, também conhecido como Programa Brasil Acessível. Esse programa, elaborado 
pelo Ministério das Cidades, tem como objetivo estimular e apoiar os governos municipais e 
estaduais a desenvolver ações que garantam a acessibilidade para pessoas com restrição 
de mobilidade aos sistemas de transportes, equipamentos urbanos e a circulação em áreas 
públicas. Trata-se de incluir, no processo de construção das cidades, uma nova visão que 
considere o acesso universal ao espaço público. 
 
Nessa mesma linha, embora focalizando mais especificamente o modo metroferroviário de 
transporte de passageiros, em consonância com o objetivo central desse artigo, em 2004 foi 
criado o Decreto n° 5.296, que estabelece que todo o planejamento e urbanização de 
qualquer espaço público através da infraestrutura dos serviços e a frota de veículos de 
transporte coletivo metroferroviário devem estar totalmente acessíveis até dezembro de 
2014, conforme as normas técnicas de acessibilidade da ABNT (Associação Brasileira de 
Normas Técnicas), a NBR-14021:2005 – Acessibilidade em Sistema de Trem Urbano e 
Metropolitano. 
 
Tratados e implementados conjuntamente, o programa e o decreto citados podem contribuir 
para que os transportes de massa no Brasil, em especial, as modalidades ferroviárias, 
tenham implantadas infraestruturas acessíveis, que assegurem espaços para atendimento, 
assentos preferenciais e meios de acesso devidamente sinalizados para pessoas com 
mobilidade reduzida, assim confirmado por Santana (citado por ANTP, 2005), que aponta 
que bons sistemas de transporte devem facilitar a mobilidade de todas as pessoas, 
eliminando ou mesmo minimizando as barreiras existentes. Os sistemas metroferroviários, 
por seu turno, pela fundamental importância que possuem tanto como elemento estruturador 
dos transportes como na consecução da realização dos deslocamentos urbanos, devem 
contribuir, por meio de ações concretas, na eliminação dessas barreiras, para que haja uma 
melhoria contínua nas relações de quem presta e quem recebe o serviço. 
 
No entanto, para que seja possível tornar realidade tais proposições, é necessário identificar 
e compreender as diferenças existentes entre os diversos atores sociais que desejam e/ou 
precisam utilizar os espaços/produtos urbanos para que, de fato, se alcance os objetivos 
primordiais do desenho universal, cuja concepção busca evitar a necessidade de se criarem 
ambientes e produtos especiais para pessoas com deficiências e outras limitações, 
assegurando que todos possam utilizar com segurança e autonomia os diversos objetos 
(GABRILLI et al., 2004). 
 
Por outro lado, a facilidade de deslocamento da população que depende das características 
do sistema de transporte público coletivo é um fator importante na caracterização da 
qualidade de vida de uma sociedade e, por consequência, do seu grau de desenvolvimento 
econômico e social. Os meios de transporte público, dada a sua função social, deveriam 



   

representar uma opção de deslocamento seguro, cômodo, acessível, assegurando ainda a 
individualidade dos cidadãos, “mantendo o respeito às diferenças” (PRADO, 2003: p.26). 
 
Nesse cenário, as diferenças nos padrões de viagem das mulheres, balizadas 
principalmente em uma crescente diversificação de suas atividades, reforçam a necessidade 
de adoção de uma nova postura dos gestores públicos no tocante à (re)construção de 
espacialidades, equipamentos e serviços (sobretudo urbanos) que atendam de modo 
adequado e satisfatório os anseios femininos de acessibilidade e mobilidade espaciais. 
 
A partir do reconhecimento da existência de diferenças tanto antropométricas quanto 
relacionadas aos distintos padrões de viagens de homens e mulheres, este trabalho apoiou 
suas análises na identificação da variedade e a diversidade de situações enfrentadas pelas 
usuárias do sistema de transporte coletivo por metrô em Belo Horizonte, importando 
destacar que o foco da pesquisa envolve a análise dos padrões de (in)satisfação das 
usuárias tanto em relação ao metrô quanto às suas estações. Para tanto, foi construído e 
aplicado um questionário para a coleta de dados, sendo parte dele apoiado no uso da 
Técnica de Preferência Declarada (TPD), voltados às usuárias desse modo de transporte 
público da Capital mineira, os quais foram veiculados e, consequentemente respondidos, via 
Internet. 
 
O uso da Técnica de Preferência Declarada, frequentemente denominado de análise 
experimental, escolha declarada, conjoint analysis ou análise de trade-off, se insere nos 
métodos chamados diretos. Seu princípio básico é apresentar ao entrevistado um conjunto 
de opções hipotéticas das quais ele escolhe uma. Esta escolha feita pelo indivíduo 
representa a sua preferência pelos atributos de uma alternativa sobre as outras. Senna, Toni 
e Lindau (1994) afirmam que a TPD pode ser vista como o método para identificação das 
preferências dos usuários ou possíveis ações em resposta às mudanças nas condições da 
oferta. Na visão de Ben-Akiva e Morikawa (1990), é um modelo de escolha que representa a 
decisão entre mudar para uma nova alternativa ou manter a escolha existente. 
 
Diante do exposto, o questionário foi disponibilizado em um site da Internet entre os dias 02 
de setembro e 09 de outubro de 2011, sendo respondido por 84 mulheres (número de 
questionários validados) com idades entre 15 e 55 anos. Dentre as questões abordadas, 
merecem destaque aspectos associados ao número de assentos, o distanciamento entre os 
bancos e as suas dimensões, além da altura dos balaústres, que, respectivamente, podem 
comprometer a permanência no interior dos veículos, sobretudo em viagens realizadas em 
pé; ao (des)conforto e à higiene dos assentos; à lotação e à frequência de viagens (baixas 
frequências podem provocar uma indesejável exposição a assaltos, entre outros tipos de 
violência urbana, mesmo no interior de terminais de embarque e desembarque); à existência 
de locais apropriados para acondicionar bolsas/sacolas (bagageiro); e à qualidade ambiental 
nas estações de embarque e desembarque. É importante apontar que na aplicação da 
pesquisa foi adotada uma pergunta-filtro associada à utilização ou não do metrô de Belo 
Horizonte. Com efeito, somente foram validados os questionários respondidos por usuárias 
do metrô. 
 
Finalizada a fase das entrevistas, a segunda etapa do trabalho buscou compreender e 
qualificar as percepções das usuárias dentro do espaço dos carros do metrô e nas estações 
de embarque e desembarque. Analisaram-se as posições das mulheres perante os diversos 
parâmetros de conforto, apresentados na Tabela 1, oferecidos nas estações de parada e 
pelos carros do metrô de Belo Horizonte, além da apresentação de outras 
possibilidades/atributos concernentes a veículos e espacialidades que detêm características 
diferenciadas, os quais integram sistemas de transporte de outros municípios (incluindo 
experiências internacionais). 
 

 



   

Tabela 1: Parâmetros de conforto 
Parâmetros de conforto Itens dos parâmetros de conforto Descrição 

Infraestrutura dos carros do metrô e 
qualidade ambiental no seu interior 

Número de assentos no interior dos 
carros do metrô 

As condições de infraestrutura dos 
ônibus correspondem aos anseios e às 

reais necessidades das mulheres, 
associadas às ações de embarque, 
desembarque e permanência nos 

carros do metrô durantes as viagens. 

Distância entre os bancos 
Dimensão dos bancos 
Altura dos balaústres 

Local para acondicionar bagagens no 
interior dos carros do metrô 

Condições de higiene 
Condição de permanência nos carros 

durante a viagem 
Dificuldades nas ações de embarque 

Dificuldades nas ações de 
desembarque 

Qualidade ambiental das estações do 
metrô 

Número de assentos 

A qualidade dos espaços para a espera 
do metrô, boa aparência, condições de 

higiene e iluminação adequadas; 
existência de controle da criminalidade. 

Condições de higiene 
Condições de iluminação 

Condições de segurança no local 

 
A comparação entre realidades diferentes teve o intuito de identificar as relações físicas e 
psicológicas existentes entre as várias características (positivas e negativas) presentes no 
metrô e nos terminais, de modo a torná-los potencialmente mais atrativos (e adequados) 
para o público feminino. 
 
As questões referentes aos itens dos parâmetros exigiram das usuárias a identificação das 
condições reais encontradas nos carros do metrô e nas estações, bem como a avaliação 
das situações expostas referentes às realidades diferentes presentes em outros municípios. 
Assim, em geral, as perguntas eram acompanhadas de alternativas que apresentavam a 
seguinte valoração: (0) indiferente; (1) muito satisfatório; (2) satisfatório; (3) insatisfatório; (4) 
muito insatisfatório. Posteriormente, as respostas foram tabuladas com a utilização do 
software Microsoft Office Excel 2010 e separadas em valores percentuais para proceder às 
análises, mostradas a seguir. 
 
4.1. Infraestrutura dos carros do metrô e a qualidade ambiental no seu interior 
Conforme apontam Ferraz e Torres (2004), o estado de conservação, além de aspectos 
associados à tecnologia dos veículos de transporte são fatores decisivos na comodidade 
dos usuários. As percepções das entrevistadas acerca de algumas das características do 
metrô belo-horizontino relacionadas ao estado de conservação e a tecnologia são 
apresentadas na Tabela 2. 
 
Tabela 2: Percentual da pontuação sobre a infraestrutura do metrô e a qualidade ambiental 

no seu interior 
Atributos de conforto 

Percentuais* 
0 1 2 3 4 

Número de assentos no interior dos carros 10,0 2,0 13,0 52,0 23,0 
Distância entre os bancos 11,0 0 20,0 46,0 23,0 

Dimensão dos bancos 21,0 0 37,0 31,0 11,0 

Altura dos balaústres 31,0 2,0 33,0 21,0 13,0 

Local para acondicionar bagagens no interior do metrô 17,0 16,0 26,0 18,0 23,0 

Condições de higiene 18,0 0 34,0 40,0 8,0 

Condição de permanência no metrô durante a viagem 17,0 0 13,0 49,0 21,0 

Dificuldades nas ações de embarque 13,0 4,0 8,0 47,0 28,0 

Dificuldades nas ações de desembarque 15,0 3,0 5,0 46,0 31,0 

* 0- indiferente; 1- muito satisfatório; 2- satisfatório; 3- insatisfatório; 4-muito insatisfatório. 

 
O número de assentos e o distanciamento entre os bancos se configuraram como um 
grande problema segundo as entrevistadas, que manifestaram um elevado grau de 
insatisfação perante tais características internas dos carros do metrô (75% e 69%, 



   

respectivamente). No tocante às dimensões dos bancos, entretanto, houve certo equilíbrio 
de opiniões contraditórias, uma vez que 37% das usuárias do metrô demonstraram 
satisfação e 42% se mostraram insatisfeitas com esse atributo. 
 
É possível compreender tal equilíbrio de opiniões contrárias ao se observar o mesmo 
equilíbrio em relação ao grau de (in)satisfação relacionada à inexistência de locais para 
acondicionar bagagens no interior do metrô. Enquanto 33% das entrevistadas se mostraram 
satisfeitas com esse atributo, outras 41% se mostraram insatisfeitas. Na realidade, cabe 
reiterar que nos carros do metrô de Belo Horizonte não há locais apropriados para o 
acondicionamento de bagagens (bagageiros). Nesse sentido, é provável que parte das 
respondentes satisfeitas com tal atributo também tenha demonstrado satisfação com as 
dimensões dos bancos. Assumindo tal premissa como verdadeira, as usuárias que 
costumam viajar assentadas não deverão demonstrar preocupação com a existência ou não 
de bagageiros. Além disso, a existência de tais dispositivos tende a ser mais importante 
para usuárias que apresentem situações peculiares, como por exemplo, mães com crianças 
no colo (e suas respectivas bolsas) e mulheres com sacolas de compras. Convém salientar 
que ambas as situações tendem a ser mais comuns nos padrões de viagens femininas 
comparativamente às masculinas. 
 
Em relação à altura dos balaústres, também houve divisão de opiniões, com 35% de 
satisfação e 34% de insatisfação. A pequena diferença favoravelmente ao grau de 
satisfação pode guardar relação com o fato de que os balaústres dispostos no interior dos 
carros do metrô possuem duas barras paralelas fixadas ao teto, cada uma atendendo a uma 
altura diferente. Tal fato tende a minimizar diferenças de ordem antropométrica, 
notadamente no tocante às já mencionadas diferenças de estatura média entre mulheres e 
homens. 
 
As condições de higiene dos carros configuraram-se também como um problema para as 
mulheres, com um índice de insatisfação de 48%. Quanto às condições de permanência no 
ambiente interno do transporte, o nível de insatisfação foi da ordem de 70%, fato que pode 
ser agravado pela (super)lotação dos carros do metrô, notadamente nos horários de pico. A 
esse respeito, importa ressaltar que a ocupação do veículo é um atributo passível de 
quantificação e afigura-se como um aspecto de conforto relevante do ponto de vista do(a) 
usuário(a) do transporte. Assim, a densidade de ocupação de um veículo de transporte 
público será dada pela quantidade de passageiros transportados em pé com relação ao 
espaço útil reservado para tal finalidade, estando tal relação (condições de conforto versus 
densidade de ocupação) associada a uma maior ou menor satisfação dos passageiros com 
relação à lotação do veículo e pela sua possibilidade de realizar a viagem assentado. 
Noutros termos, uma baixa densidade de ocupação tende a agradar aos usuários e uma alta 
densidade, por sua vez, os desagrada.  
 
Segundo STPP (1988), considerando a elipse corporal (0,61m x 0,46m) do indivíduo médio 
e sua proximidade com os demais indivíduos, podem-se estabelecer condições de conforto, 
a saber: para o transporte de uma pessoa em pé em uma viagem com duração de 25 
minutos (duração consonante com a média de tempo das viagens diárias realizadas pela 
maioria dos usuários do metrô de Belo Horizonte, segundo dados da CBTU), o ideal é que a 
densidade de ocupação seja de 2,0 pessoas/m². Nos horários de pico, contudo, não é 
incomum que esse nível de conforto seja (muito) excedido, chegando a um patamar de 12 
pessoas/m2, tornando as viagens mais propícias não somente ao desconforto, mas também 
à sensação de insegurança, ao aumento dos níveis de estresse, além da possibilidade de 
ocorrência de furtos e assédios sexuais. 
 
As dificuldades nas ações de embarque e desembarque apresentam valores próximos, com 
75% e 77% de insatisfação, respectivamente. Não obstante as ações de embarque e 
desembarque serem realizadas em nível e o pagamento das passagens ser feito nas 



   

estações (procedimentos que tendem a agilizar, sobretudo, o embarque nos carros), a 
superlotação nos horários de pico também pode contribuir para justificar tais resultados, 
tendo em conta a aglomeração (nem sempre organizada) de pessoas aguardando tanto 
para embarcar quanto para desembarcar. 
 
O padrão de conforto é condicionado, além dos fatores antropométricos, por fatores de 
caráter fisiológico e psicológico do usuário. Desse modo, aspectos como o microclima 
interno do veículo, a ventilação, a temperatura, a umidade relativa do ar e o volume de ar 
livre devem ser também considerados. Nesse contexto, outro aspecto questionado às 
entrevistadas associa-se ao grau de importância dos carros do metrô serem, eventualmente, 
equipados com sistema de ar condicionado (informação tabulada e não apresentada na 
Tabela 3). Cerca de 80% das respondentes se mostraram muito satisfeitas com 
possibilidade de instalação de equipamentos de ar condicionado nos carros. Convém 
reiterar, contudo, que atualmente o Trem Metropolitano de Belo Horizonte dispõe de um 
sistema de ventilação forçada por ventiladores e exaustores de renovação de ar durante as 
viagens (CBTU, 2008). 
  
4.2. Qualidade ambiental das estações de embarque e desembarque 
Conforme salientado anteriormente, o metrô de Belo Horizonte conta com 19 estações, as 
quais, embora tenham diferentes concepções estéticas e arquitetônicas, apresentam 
problemas e potencialidades semelhantes. A Tabela 3 apresenta os resultados da pesquisa 
acerca da qualidade ambiental das estações do metrô. 

 
Tabela 3: Percentual da pontuação sobre a qualidade ambiental das estações do metrô 

Atributos de conforto 
Percentuais* 

0 1 2 3 4 
Número de assentos 13,0 7,0 5,0 48,0 27,0 
Condições de higiene 20,0 4,0 24,0 37,0 15,0 

Condições de iluminação 36,0 2,0 20,0 40,0 2,0 
Condições de segurança no local 14,0 3,0 7,0 65,0 11,0 

Disponibilidade de comércio 28,0 8,0 40,0 20,0 4,0 
* 0- indiferente; 1- muito satisfatório; 2- satisfatório; 3- insatisfatório; 4-muito insatisfatório. 

 
O número de assentos para a espera do metrô foi considerado insatisfatório para 75% das 
entrevistadas. Tal fato se torna ainda mais problemático tendo em conta, novamente, o 
padrão diferenciado de viagens das mulheres que, em geral, carregam bolsas/sacolas, além 
acompanharem crianças com maior frequência em relação aos homens. 
 
As condições de iluminação, fundamentais tanto para a qualidade do deslocamento 
internamente às estações quanto para a manutenção das condições de segurança, são 
também insatisfatórias, em sua maioria, alcançando 42% das opiniões. Porém, é importante 
destacar que 36% das usuárias se mostram indiferentes no tocante a esse quesito. É 
possível que esse grupo de entrevistadas utilize as estações do metrô tão somente durante 
o dia. De todo o modo, provavelmente esse resultado desfavorável tem relação com o 
elevado nível de insatisfação com a segurança nas estações (76%), em que pese a 
existência de agentes da Guarda Municipal de Belo Horizonte nesses espaços (talvez em 
número insuficiente). 
 
As condições de higiene dos terminais também foram alvo de grande insatisfação (52%). 
Considerando o escopo da pesquisa, não foi possível identificar se essa situação se deva a 
pouca agilidade nas ações de limpeza nos espaços internos das estações ou pela parca 
utilização das (também parcas) lixeiras disponíveis (motivada principalmente por falta de 
uma maior consciência cidadã). Outra reclamação se refere à inexistência de banheiros 
públicos nas estações (informação também tabulada e não apresentada na Tabela 4). 
Apenas três das estações dispõem dessa infraestrutura, ainda que com diferentes níveis de 
acessibilidade. Na estação Eldorado o acesso a esse equipamento tem um custo de R$ 
0,20; na estação São Gabriel o serviço é gratuito, mas é necessário deslocar-se para a 



   

porção do terminal onde ocorrem as ações de embarque e desembarque do sistema ônibus; 
e a estação Vilarinho possui dois banheiros químicos em condições insalubres, segundo as 
entrevistadas. 
 
A disponibilidade de comércio também pode interferir na sensação de conforto e até mesmo 
de segurança durante a espera pelo metrô. No entanto, apenas três estações oferecem 
esse tipo de serviço (Eldorado, Minas Shopping e Lagoinha). Ainda assim, 48% das 
respondentes consideraram satisfatória a disponibilidade de comércio nas estações, 
possivelmente em função dos tempos de espera pelo metrô serem relativamente baixos (em 
média cinco minutos nos horários de pico e quinze minutos nos demais períodos) nos 
terminais belo-horizontinos, o que faz com que a presença/ausência de atividades 
comerciais não tenha grande relevância. 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O acesso restrito a produtos, serviços e equipamentos públicos para algumas parcelas da 
população são recorrentes nas grandes cidades brasileiras, não obstante os esforços e 
avanços empreendidos (e alcançados), sobretudo nas duas últimas décadas, em função da 
emergência de processos de democratização na tomada de decisões, através de 
modalidades participativas de planejamento. 
 
Dentre os problemas enfrentados cotidianamente pelos citadinos, merecem destaque os 
sistemas de transporte público, via de regra, historicamente deficitários em termos de 
capacidade instalada, seja por ineficiência na operação dos serviços e pelo avanço da 
cultura automobilística (e mesmo pela ineficácia dos padrões de uso e ocupação do solo), 
fato que contribui para o agravamento das situações de vulnerabilidade social e degradação 
ambiental, geralmente presentes nas grandes aglomerações urbanas do país. 
 
As precariedades e fragilidades dos sistemas de transporte realizados pelo metrô, em geral, 
tendem a ser experimentadas de modo mais intenso pelas mulheres, uma vez que tais 
sistemas nem sempre são projetados/construídos em respeito aos preceitos básicos do 
desenho universal. Assim, as usuárias enfrentam maiores dificuldades na utilização desses 
veículos em relação aos homens, não somente em função de apresentarem características 
antropométricas distintas, mas ainda em razão dos seus padrões de viagens diárias 
apresentarem também especificidades/complexidades. 
 
Nesse contexto, o presente trabalho apresenta uma contribuição para se identificar e 
compreender os níveis de (in)satisfação feminina em relação aos serviços prestados pelo 
sistema de transporte coletivo por metrô na cidade de Belo Horizonte. A partir da aplicação 
de questionários (via internet) a usuárias desse modo de transporte, constatou-se o elevado 
grau de insatisfação destas em relação a alguns importantes atributos relacionados à 
infraestrutura do metrô e à qualidade ambiental no seu interior, bem como no tocante à 
qualidade ambiental das estações de embarque e desembarque na Capital mineira. Os 
resultados encontrados objetivam subsidiar a construção de diretrizes e recomendações 
para a melhoria da qualidade dos serviços prestados por tal modalidade de transporte 
público coletivo, inicialmente com atenção aos anseios das mulheres, valendo lembrar que 
para se alcançar maior democratização no uso (físico) desses espaços públicos é 
fundamental conhecer as necessidades dos diferentes grupos de usuários(as). 
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