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RESUMO 

Apesar dos recorrentes esforços de caracterização dos distintos padrões de mobilidade por gênero em metrópoles 

do Norte e Sul Global, ainda são pouco claras as relações de causalidade que determinam esse fenômeno. Este 

artigo busca explicar a parcela dessas diferenças que decorre da divisão sexual do trabalho, apoiando-se em 

análises quantitativas confirmatórias. Partindo de uma representação conceitual da problemática advinda da 

literatura, construiu-se um diagrama causal que traduz as hipóteses causa-efeito de interesse e controla pelas 

possíveis fontes de endogeneidade. Dados da pesquisa OD de São Paulo foram utilizados na estimação de modelos 

de equações estruturais, que confirmaram explicações causais baseadas em três elementos-chave: atribuições do 

lar, inserção profissional e acessibilidade. Evidenciou-se que as imposições sociais decorrentes da divisão sexual 

do trabalho repercutem na produção de viagens e nas limitações sobre o orçamento de tempo, sendo observados 

processos causais heterogêneos não só entre os gêneros, mas entre classes de renda. 

ABSTRACT 

Despite recurrent efforts to characterize the different patterns of mobility by gender in the North and Global South, 

the causal relationships that determine this phenomenon are still unclear. This article seeks to explain the part of 

these differences that stems from the sexual division of labor, through confirmatory quantitative analyses. Based 

on a conceptual representation of the problems built upon the literature, a causal diagram was constructed which 

translates the cause-effect hypotheses of interest and controls the possible sources of confounding. Data from the 

São Paulo OD survey were used in the estimation of structural equation models, which confirmed causal 

explanations based on three key elements: household assignments, professional insertion and accessibility. 

Evidences were found that the social impositions arising from the sexual division of labor impact on trip production 

and on time budget limitations, with heterogeneous causal processes being observed not only between genders, 

but also between income groups.  

1. INTRODUÇÃO

A divisão sexual do trabalho, caracterizada pela atribuição da esfera produtiva aos homens e da 

esfera reprodutiva às mulheres, é apontada como principal determinante das diferenças na 

mobilidade por gênero (Kergoat, 2003; Peters, 2001). Se, por um lado, há aspectos positivos 

nos padrões de mobilidade das mulheres, por se destacarem como comportamentos mais 

ambientalmente e economicamente sustentáveis (CIVITAS, 2014; Miralles-Guasch et al., 

2016), desigualdades entre a mobilidade feminina e a masculina podem representar um tipo de 

exclusão social (Duchène, 2011; Lecompte e Juan Pablo, 2017) que impacta negativamente no 

acesso das mulheres a empregos e outras oportunidades oferecidas no espaço das cidades. 

Investigar as relações causais que determinam esse fenômeno permite melhor avaliar como as 

políticas públicas podem ter impactos diferenciais na problemática da mobilidade por gênero.  

Há décadas, estudos desenvolvidos no contexto dos países desenvolvidos têm apontado 

evidências de diferenças nos níveis e padrões de mobilidade entre mulheres e homens (Hanson 

e Johnston, 1985; Prashker et al., 2008; Scheiner e Holz-Rau, 2017). Tais comportamentos 

distintos de mobilidade vêm sendo corroborados em alguns estudos voltados a grandes cidades 

de países em desenvolvimento (Srinivasan e Rogers, 2005; Venter et al., 2007; Svab, 2016; 

Macêdo et al., 2019). Para além da constatação das diferenças, algumas pesquisas têm 

investigado suas origens e fatores determinantes (Gonzalez et al., 2020; Hanson, 2010); no 
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entanto, poucos têm sido os esforços de efetivamente mensurar as relações causais explicativas 

desse fenômeno (Fanning Madden, 1981; Gimenez-Nadal e Molina, 2016).  

Considerando a relevância dessa problemática no contexto das metrópoles brasileiras (Macêdo 

et al., 2019), este trabalho buscou contribuir, do ponto de vista metodológico e fenomenológico, 

na investigação das relações causa-efeito, ou seja, no diagnóstico de problemas inerentes à 

condição da mobilidade feminina, decorrentes da divisão sexual do trabalho. Para tanto, foi 

proposta inicialmente uma representação da problemática das desigualdades na mobilidade por 

gênero, com base na revisão da literatura sobre esse fenômeno em países desenvolvidos e em 

desenvolvimento (Seção 2). Em seguida, foi construído um diagrama causal explicitando as 

hipóteses a serem investigadas dessa problemática (Seção 3). Na Seção 4, são descritos os dados 

e métodos de análise aplicados ao estudo de caso em uma grande cidade brasileira; com os 

resultados do diagnóstico das relações causais sendo discutidos na Seção 5. Por fim, na Seção 

6, destacam-se as conclusões e principais contribuições desse esforço pioneiro de inferência 

causal dos determinantes da mobilidade por gênero no Brasil. 

2. PROBLEMÁTICA DAS DESIGUALDADES NA MOBILIDADE POR GÊNERO 

Estudos da mobilidade urbana por gênero têm evidenciado diferenças no padrão dos 

deslocamentos entre mulheres e homens, apontando a divisão sexual do trabalho como causa 

exógena dessas diferenças (Kergoat, 2003), decorrentes de desigualdades de gênero nas 

atribuições do lar, empregabilidade e renda (Tabela 1). Argumenta-se que essas desigualdades 

resultam de uma esfera produtiva (valorizada) atribuída aos homens e outra reprodutiva 

(desvalorizada) atribuída às mulheres, refletindo em níveis e padrões de mobilidade distintos. 

Tabela 1: Participação por gênero no mercado de trabalho (Pinheiro et al., 2009) 
Indicador Mulheres Homens 

Participação no mercado de trabalho (2009) 68,9% 81,6% 

Taxa de desocupação (2009) 10,2% 6% 

Rendimento médio mensal 66% 100% (referência) 

Jornada semanal de trabalho remunerado (horas) 35,6 42,9 

Jornada semanal de trabalho NÃO remunerado (horas) 19,7 4,8 

Jornada semanal de trabalho total (horas) 55,3 47,7 

Em geral, a literatura nacional e internacional apresenta resultados comuns quanto às diferenças 

nos padrões associativos de mobilidade por gênero (Peters, 2001; Rosenbloom, 2006; 

Rosenbloom e Plessis-Fraissard, 2010; Svab, 2016; Macêdo et al., 2019). Esses estudos 

descrevem que mulheres possuem padrão de mobilidade mais afetado pela presença de crianças 

no domicílio (Srinivasan e Rogers, 2005; Svab, 2016), o que as leva a realizarem mais viagens 

por outros motivos que não o trabalho (compras, saúde, servir passageiro). Isso exige a 

realização de quantidade maior de viagens, se comparado a homens, porém com menores 

distâncias (Crane, 2007; Rosenbloom, 2006). Desta maior variedade de motivos deriva uma 

maior diversidade de origens e destinos (Rosenbloom e Plessis-Fraissard, 2010). Pelas 

limitações de orçamento de tempo, suas viagens são mais encadeadas, combinando diversas 

necessidades de deslocamento em jornadas únicas (Root e Schinder, 1999). Entretanto, apesar 

destas restrições temporais, verifica-se uma maior utilização do transporte público e de viagens 

a pé pelas mulheres (Srinivasan e Rogers, 2005; Svab, 2016; Macêdo et al., 2019) o que explica 

parcialmente tanto o encadeamento quanto as menores distâncias. 

Com base na caracterização dessa problemática em grandes cidades brasileiras, Macêdo et al. 

(2019) hipotetizaram que a divisão sexual do trabalho influi diretamente nas responsabilidades 
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domésticas das mulheres, afetando sua vida profissional e impactando no seu padrão de 

deslocamentos. As atribuições do lar têm efeitos sobre a mobilidade ao gerarem vários motivos 

de viagem (compras de casa, servir dependentes, etc.) e consequentemente vários destinos. Mais 

frequente para os homens, maior inserção no mercado de trabalho se reflete em motivo 

recorrente de viagem (casa-trabalho-casa) e na redução da variabilidade de destinos. Destaca-

se que as atribuições do lar (às quais as mulheres são mais responsabilizadas) comprometem o 

orçamento de tempo de forma a limitar a possibilidade de inserção no mercado de trabalho, 

com consequente redução de renda, e menor acesso à posse e ao uso de automóveis e motos. 

Todos esses efeitos geram padrões de mobilidade marcados por viagens mais encadeadas e 

curtas, e mais dependentes de transporte coletivo ou a pé. Partindo do esforço inicial de Macêdo 

et al. (2019), a Figura 1 detalha uma proposta de representação conceitual da problemática das 

desigualdades nos níveis e padrões de mobilidade urbana entre gêneros no Brasil. 

 
Figura 1: Representação da problemática das desigualdades na mobilidade por gênero. 

 

Essa representação destaca três dimensões que influenciam a mobilidade de forma distinta por 

gênero: (1) os efeitos das atribuições do lar; (2) os efeitos da vida profissional; e (3) os efeitos 

da acessibilidade. Esses três elementos centrais (Figura 2) se relacionam de forma a incentivar 

ou restringir a mobilidade, em diferentes graus de intensidade. Para as mulheres, a revisão da 

literatura evidencia, em média, uma maior realização de viagens por motivo “atribuições do 

lar”, menos viagens por motivo “trabalho” e menores níveis de acessibilidade (atrelada à 

proximidade aos destinos e à divisão modal). 
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Figura 2: Elementos centrais da problemática das desigualdades de mobilidade por gênero. 

3. CONSTRUÇÃO DAS HIPÓTESES DE CAUSALIDADE 

De modo a diagnosticar relações causa-efeito nas desigualdades da mobilidade por gênero, com 

base em dados observacionais, as hipóteses de diferenças de médias e de correlações inerentes 

à representação da problemática (Figuras 1 e 2) devem ser traduzidas em hipóteses causais. 

Assume-se que há causalidade entre duas variáveis X e Y quando, ao fazer variar o valor de X, 

isso leva a uma variação no valor de Y, mantendo-se as demais variáveis constantes. A condição 

ceteris paribus define uma distinção entre correlação e causalidade, evidenciando que existem 

fontes de correlação causais (efeitos causais) e não-causais (espúrias). Casos de associação 

espúria entre duas variáveis podem ocorrer quando elas possuem uma causa em comum, 

situação que gera correlação entre as variáveis sem implicar em efeitos causais.  

Pearl (2001) propôs que os estudos de causalidade se fundamentem na construção de diagramas 

causais, definidos como uma representação gráfica do processo causal hipotetizado, onde os 

vértices correspondem a variáveis (observadas ou não) e as setas direcionadas representam o 

sentido da causalidade entre duas variáveis. Tais diagramas traduzem as hipóteses de 

causalidade tanto pela existência de setas entre duas variáveis quanto pela ausência delas, o que 

implicaria independência. A seguir, são descritas as hipóteses de causalidade relativas à 

problemática da mobilidade por gênero, representadas no diagrama causal proposto (Figura 3). 

As necessidades da família agrupam o conjunto de responsabilidades decorrentes da estrutura 

familiar, isto é, da presença de crianças, adolescentes e idosos. O aumento dessas necessidades 

se traduz em um aumento nas atribuições domésticas dos responsáveis, o que leva a uma maior 

produção de viagens (Hipótese H1). A relação entre necessidades da família e atribuições do 

lar individuais é complexa, pois envolve a repartição de tarefas entre os responsáveis. Nesse 

contexto, a divisão sexual do trabalho é fator determinante, manifestando-se em maiores 

atribuições do lar para mulheres, o que leva a um efeito causal positivo das necessidades da 

família sobre a produção de viagens, tendo maior magnitude entre mulheres.  

Por sua vez, o aumento das atribuições domésticas entre os responsáveis é interpretado como 

um fator limitante (redutor) da inserção no mercado de trabalho (Hipótese H2). Entretanto, dada 

a maior responsabilização socialmente imposta às mulheres para os afazeres domésticos, 

espera-se que haja um maior efeito negativo das necessidades da família entre mulheres do que 

entre homens. Já uma maior inserção no mercado de trabalho induz (tem efeito positivo sobre) 

a realização de deslocamentos (Hipótese H3); porém, seus efeitos sobre a produção de viagens 

são invariantes por gênero, especialmente por se tratar de atividades compulsórias. 

A inserção no mercado de trabalho representa o grau de empregabilidade do indivíduo, fator 

que induz a maiores rendimentos individuais, o que impacta positivamente na posse de veículos 

privados na família (Hipótese H4). Entretanto, para um mesmo nível de inserção, mulheres 
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obtêm rendimentos médios mais baixos (Kergoat, 2003), de modo que são esperados, entre 

mulheres, efeitos menores da inserção no mercado sobre a posse de veículos motorizados. O 

aumento da posse de automóveis e motos tem impacto positivo sobre o uso desses veículos 

(Hipótese H5). No entanto, é comum o marido ter prioridade sobre a utilização do veículo da 

família (Vance e Lovanna, 2007). Portanto, espera-se que a posse de veículo próprio tenha 

impacto menos importante (de menor magnitude) sobre a mobilidade de mulheres. 

Reforça-se que a produção de viagens aqui considerada se refere apenas a deslocamentos por 

motivo trabalho, compras e servir passageiros, inerentes à problemática representada na Seção 

2. Essa produção se manifesta na mobilidade por modos motorizados individuais (Hipótese 

H6), motorizados coletivos (Hipótese H7) e não-motorizados (Hipótese H8). Hipotetiza-se que 

o peso relativo da mobilidade não-motorizada e por transporte público seja maior entre 

mulheres, ao contrário dos homens que utilizam mais o automóvel e a motocicleta. A 

mobilidade por modo é entendida, nesse contexto, como a distância total percorrida diariamente 

por cada modo. Representar mobilidade por distância, e não por duração, reduz o risco de 

endogeneidade, ao eliminar a influência dos níveis de congestionamento na rede. 

 
Figura 3: Diagrama das relações de causalidade hipotetizadas na problemática de gênero 

Três variáveis de controle foram incorporadas na inferência dos efeitos causais de interesse 

(Hipóteses H1 a H8). Elas surgem para evitar que correlações espúrias se misturem aos efeitos 

causais. A presença de adultos “do lar” na família (indivíduos entre 18 e 65 anos não-ocupados) 

é vista como a parcela da estrutura familiar que, apesar de elevar as necessidades da família, 

tem um papel de corresponsabilidade no lar. Já a acessibilidade do domicílio (proximidade às 

oportunidades) é entendida como um fator indutor de mobilidade, redutor de distâncias totais 

percorridas, e facilitador da inserção no mercado de trabalho. A terceira variável é o padrão de 

vida familiar, não mostrada na Figura 3 para facilitar a compreensão do diagrama e evitar ciclos 

causais, o que elevaria muito a complexidade das análises (Shipley, 2016). Essa variável eleva 

as necessidades da família e a posse de veículos motorizados, além de ter influência nas 

escolhas locacionais de moradia, sendo afetada pela inserção no mercado de trabalho dos 

responsáveis. Para controlar seu efeito, segmentou-se a amostra em grupos de renda distintos. 
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4. DADOS E MÉTODO DE ANÁLISE 

Esse esforço de inferência causal se baseou em dados de pesquisas OD domiciliares, que 

constituem a mais completa fonte de informações sobre os padrões de mobilidade urbana, 

contendo informações detalhadas sobre as famílias, os indivíduos e seus deslocamentos. 

Estudos recentes têm apontado que as diferenças nos padrões de mobilidade por gênero são 

características recorrentes entre metrópoles brasileiras de diferentes regiões (Macêdo et al., 

2019). Diante das semelhanças entre os contextos urbanos nessa problemática, utilizou-se a 

pesquisa OD domiciliar da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) como representativa 

desse fenômeno nas grandes cidades do país. Sua escolha decorre de: (i) tradição e regularidade 

na elaboração de pesquisas OD, o que aumenta a confiabilidade nos dados; (ii) banco de dados 

contendo localização georreferenciada das origens e dos destinos, além de informações 

detalhadas dos indivíduos; e (iii) elevado tamanho amostral, permitindo realizar segmentações 

e recortes socioeconômicos sem comprometer o poder estatístico dos testes (Tabela 2). 

Tabela 2: Descrição da amostra coletada na pesquisa OD da RMSP. 

CARACTERÍSTICAS DAS FAMÍLIAS (n = 32.025) 

Classe de Renda 

(Critério Brasil) 

12 % Classe A, 11% Classe B1, 27% Classe B2, 22% Classe C1, 17% Classe C2, 7% 

Classes D-E e 2% sem categorização 

CARACTERÍSTICAS DOS INDIVÍDUOS (n = 86.318) 

Variável Categoria Feminino Masculino Total 

Situação Familiar 

Pessoa responsável 28% 47% 37% 

Cônjuge/ companheiro(a) 32% 9% 21% 

Filho(a)/ enteado(a) 29% 35% 32% 

Agregados e outros parentes 11% 9% 10% 

Empregado residente ou parente do empregado 1% 0% 0% 

Idade 

Menor que 12 (crianças) 11% 13% 12% 

Entre 12 e 17 (adolescentes) 7% 8% 7% 

Entre 18 e 40 (adultos) 32% 34% 33% 

Entre 40 e 65 (adultos) 35% 32% 34% 

Entre 65 e 80 (idosos) 11% 10% 11% 

80 ou mais (idosos) 4% 2% 3% 

CARACTERÍSTICAS DOS DESLOCAMENTOS (n = 157.992) 

Motivo de viagem 

Trabalho 39% 50% 44% 

Escola/Educação 21% 22% 21% 

Compras 6% 4% 5% 

Servir Passageiro 16% 11% 13% 

Outros motivos 18% 14% 16% 

Modo principal dos 

deslocamentos 

A pé 32% 29% 31% 

Bicicleta 0% 1% 1% 

Coletivo 36% 29% 32% 

Individual 32% 41% 36% 

 

O viés de seleção é uma preocupação central na inferência de efeitos causais (Shipley, 2016). 

A análise da amostra revela que, devido à adoção de planos amostrais complexos, com 

estratificação por critérios socioeconômicos (usual em pesquisas domiciliares), a composição 

amostral não é representativa da população na área de estudo. Por exemplo, as classes A e B1, 

representam cerca de 23% da amostra, mas correspondem a apenas 13% da população (ABEP, 

2018). Fenômeno oposto (sub-representação) ocorre com as classes inferiores de renda. Para 

evitar viés nas estimativas, foram aplicados pesos amostrais nas observações, procedimento 

adotado em estudos similares (Motte-Baumvol e Bonin, 2018).  
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4.1. População de interesse 

A delimitação da população de interesse envolve dois critérios básicos: um critério espacial, 

relativo à abrangência da área de estudo, e uma delimitação socioeconômica dos indivíduos. 

Em primeiro lugar, tendo em vista o enfoque dado ao diagnóstico de uma realidade comum às 

grandes cidades brasileiras, optou-se por utilizar os registros amostrais apenas do município de 

São Paulo, não considerando, portanto, os demais municípios da Região Metropolitana, o que 

corresponde a reter cerca de 2/3 dos registros. 

Quanto ao segundo critério, o contexto de estudo que motivou a construção do diagrama causal 

apresentado na Figura 3, se refere aos indivíduos sensíveis à divisão sexual do trabalho e que 

tomam decisões de viagem. Nesse sentido, deseja-se incorporar indivíduos adultos que possuem 

responsabilidades sobre o lar e que estejam em idade ativa (correspondendo a situação familiar 

de “Pessoa Responsável” ou “Cônjuge/Companheiro”). Crianças, adolescentes e pessoas com 

limitações motoras não compõem a amostra analisada. Reteve-se na amostra apenas indivíduos 

entre 18 e 80 anos. O limite superior de idade busca eliminar da amostra indivíduos com 

limitações de mobilidade, já que a pesquisa não coleta explicitamente esses dados. 

4.2. Modelagem de equações estruturais (SEM) 

Diversos modelos estatísticos são capazes de serem utilizados para medir causalidade através 

da análise dos seus coeficientes, que têm interpretação de efeito parcial, ou ceteris paribus 

(Wooldridge, 2013). Nessa pesquisa, adotou-se a modelagem SEM pelos seguintes aspectos: 

(i) permite abordagem multivariada de regressão, útil para avaliar hipóteses causais interligadas 

em efeitos diretos e indiretos; (ii) possibilita incorporar variáveis não-observáveis (latentes), 

(ex., “necessidades da família”); (iii) permite relaxar premissas da regressão clássica relativas 

às distribuições dos erros residuais e à multicolinearidade (Hoyle, 2012; Kline, 2011). 

O diagrama causal mostrado na Figura 3 é convertido em uma série de equações estruturais, em 

que cada variável é explicada apenas pelas suas causas diretas, propriedade denominada de 

condição de Markov (Pearl, 2001). Ao converter relações causais em equações estruturais, as 

setas se tornam sinais de igualdade, de modo que a variável à esquerda do sinal é explicada, 

enquanto que as variáveis à direita do sinal são explicativas. Cada variável endógena dá origem 

a uma equação estrutural, sendo algumas delas reproduzidas abaixo: 

necessidadesFamilia = f(crianças, adolescentes, idosos, adultosLar) (1) 

producaoViagens = f(necessidadesFamilia, insercaoMercado, adultosLar, acessibilidade) (2) 

mobilidadeAuto = f(producaoViagens, posseVeiculos, acessibilidade) (3) 

Dada a sua complexidade, os esforços de inferência causal não objetivam incorporar todos os 

fatores explicativos das variáveis de interesse, mas apenas incorporar as hipóteses causais de 

interesse e as possíveis fontes de confundimento, eliminando a ocorrência de endogeneidade. 

Incorporou-se a todas as variáveis endógenas do modelo um componente de erro residual, que 

reúne todos os fatores explicativos das variáveis que não foram sistematizados. 

A existência de variáveis não-observadas (latentes) no modelo causal exige modelos adicionais, 

denominados modelos de mensuração. As variáveis latentes podem ser classificadas em dois 

tipos principais (Grace e Bollen, 2008): formativas ou reflexivas. As variáveis latentes 

formativas são construtos que, apesar de não observados, possuem causas bem determinadas, 

de modo que é possível explicar a variável latente através da observação das suas causas 

(indicadores formativos). Essa abordagem requer que todas as causas principais da variável 

latente sejam sistematizadas, o que é um desafio complexo (Bollen e Bauldry, 2011). As 

variáveis latentes reflexivas, por sua vez, são representadas através da observação dos seus 

efeitos (indicadores reflexivos), ou seja, observam-se variáveis que têm como causa comum a 

1865



34º Congresso de Pesquisa e Ensino em Transporte da ANPET
100% Digital, 16 a 21 de novembro de 2020

variável latente. Para se modelar as variáveis latentes reflexivas, recorre-se a técnicas advindas 

das ciências sociais, denominadas de Análise Fatorial Confirmatória (Brown, 2006). 

Foram formulados modelos de mensuração para as variáveis latentes “Necessidades da 

Família”, “Inserção no Mercado” e “Acessibilidade”. Nos três casos, optou-se pela 

especificação de variáveis latentes reflexivas, em que os indicadores correspondem a 

consequências das variáveis latentes. É indicado que se construa variáveis latentes com pelo 

menos dois indicadores (Shipley, 2016), permitindo separar erros de mensuração de cada 

indicador, e realizar testes estatísticos sobre os construtos representados. A Tabela 3 resume os 

indicadores escolhidos para representar as três variáveis latentes citadas. 

Tabela 3: Especificação dos modelos (reflexivos) de mensuração 
Variável Latente Indicadores 

Necessidades da família 

Viagens motivo servir passageiro realizadas na família 

Viagens motivo educação realizadas na família 

Viagens motivo outros realizadas na família 

Destinos distintos percorridos pela família 

Inserção no mercado 

Horas de expediente 

Quantidade de Empregos 

Condição de renda individual (Tem renda / Não tem renda) 

Acessibilidade 

Oportunidades acumuladas aos postos de trabalho (considerando um 

alcance temporal de 60 minutos, por transporte coletivo) 

Distância média ponderada aos estabelecimentos 

As hipóteses causais apresentadas anteriormente deixam implícito que há ocorrência de 

processos causais heterogêneos entre indivíduos dos dois gêneros. Nesse sentido, apesar de 

haver um mesmo diagrama causal para ambos os gêneros, entende-se que há distinções nas 

magnitudes dos efeitos relativos (ver Seção 3). Assim, realizou-se uma estimação conjunta de 

SEM para vários grupos, para posterior comparação das estimativas. Quatro grupos foram 

estabelecidos: Feminino de Baixa Renda (FbR); Feminino de Alta e Média Renda (FamR); 

Masculino de Baixa Renda (MbR); e Masculino de Alta e Média Renda (MamR). O grupo de 

baixa renda reúne as classes C/D/E; já a alta/média renda reúne as classes A/B (Critério Brasil). 

Nos modelos SEM, a escolha do tipo de estimação tem grande relevância, pois cada estimador 

tem premissas distintas sobre a distribuição dos erros residuais das variáveis endógenas. Tendo 

em vista a provável não-normalidade das variáveis e a adoção de indicadores categóricos, foi 

utilizado o estimador Weighted Least Squares, que relaxa premissas distributivas existentes no 

estimador de máxima verossimilhança (Brown, 2006). Quanto a medidas de aderência, apesar 

do seu uso ser criticado em inferência causal (Shipley, 2016), adotou-se o GFI e CFI, que 

apresentam valores próximos a 1 em modelos bem ajustados (Hoyle, 2012).  

5. RESULTADOS DA MODELAGEM DE EQUAÇÕES ESTRUTURAIS

O modelo SEM de mobilidade por gênero/renda foi estimado utilizando-se o pacote lavaan, em 

linguagem R, e a extensão lavaan.survey, sendo essa necessária para a realização de estimativas 

considerando os fatores de expansão amostrais das observações. Nesse processo, os modelos 

de mensuração e estrutural são estimados conjuntamente, em um esforço que busca minimizar 

as diferenças entre a matriz de covariâncias observada (amostral) e a modelada, que decorre das 

estimativas dos coeficientes estruturais. Os resultados, mostrados na Figura 4, contêm as 

estimativas padronizadas dos coeficientes (ajustados para média nula e variância unitária) para 

os quatro grupos estabelecidos. Os modelos mostraram-se adequados na explicação dos padrões 

associativos, o que se manifesta nas satisfatórias condições de aderência (GFI: 0,94; CFI: 0,86). 
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As estimativas, todas significantes com α=1%, corroboram a hipótese de processos causais 

distintos explicando as decisões de viagens entre gêneros, pois a magnitude dos efeitos causais 

depende do estrato considerado. 

Por concisão, optou-se por não desenhar os modelos de medição, que são brevemente discutidos 

a seguir. A mensuração indireta das “necessidades da família” através das suas necessidades de 

deslocamento foi bastante satisfatória, permitindo superar uma grande limitação dos estudos 

sobre gênero e mobilidade, que é a estimação das atribuições domésticas. O modelo de 

mensuração de “inserção no mercado” mostrou resultados distintos para homens e mulheres e 

uma menor correlação entre a quantidade de empregos e as horas de expediente, potencialmente 

explicando a maior ocorrência, entre mulheres, de trabalhos de meia jornada.  

Figura 4: Resultados da estimação do modelo SEM por estrato considerado 

5.1. Efeitos das atribuições do lar 

O efeito direto das necessidades da família sobre a produção de viagens é sempre superior entre 

mulheres com um nível de significância de 1%, o que indica que as atribuições domésticas das 

mulheres são, em média, superiores às dos homens, manifestando-se na maior produção de 

viagens. Nota-se que as diferenças entre os gêneros variam nos estratos de renda: enquanto o 

efeito causal para FbR (0,63) é o dobro do efeito para MbR (0,31), observa-se, em média, maior 

equilíbrio entre FamR (0,49) e MamR (0,47). Isso é forte indício de que a problemática de 

gênero é heterogênea entre classes de renda. 

As necessidades da família são explicadas, em maior parte, pela presença de crianças e 

adolescentes. O efeito total da presença de crianças sobre a produção de viagens é estimado 

considerando a soma do impacto indireto transmitido através das necessidades da família e 

também pela inserção no mercado; sendo, nas classes de renda baixa, de 0,32 entre mulheres e 

apenas 0,23 entre homens. Ao efeito quase nulo da presença de idosos (acima de 65 anos), 

atribui-se esse resultado à heterogeneidade de condições de mobilidade desse grupo, lembrando 

ainda que as necessidades da família podem ser derivadas de idosos que não habitem no lar, 

não considerados nesse estudo. A variável de controle “adultos do lar” traduz a importância da 
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corresponsabilidade nas atribuições domésticas, reduzindo a carga de trabalho média pelo 

compartilhamento de deveres domésticos entre os responsáveis. 

5.2. Efeitos da inserção no mercado de trabalho 

A hipótese de que as atribuições domésticas atuam como limitantes na inserção no mercado foi 

corroborada. Nas classes FbR, verifica-se efeito causal negativo das necessidades da família 

sobre a inserção no mercado (-0,08), enquanto para MbR esse efeito é positivo (0,07). Esse 

resultado parece traduzir dois elementos importantes dessa questão social: por um lado, o maior 

grau de atribuições domésticas entre mulheres limita a sua inserção no mercado; e, por outro, a 

maior complexidade da estrutura familiar leva a uma maior necessidade de prover para o lar. 

Ainda nesse contexto, fica evidente que a importância relativa da inserção no mercado e das 

atribuições domésticas frente à produção de viagens varia entre os estratos. Para FbR, há um 

maior peso relativo das necessidades da família (0,63) em relação à inserção no mercado (0,50), 

situação que se inverte para MbR. Nas classes superiores de renda, entretanto, em ambos os 

gêneros se observa um maior peso relativo da inserção no mercado na produção, o que é um 

outro indício de menores diferenças médias entre gêneros em classes de renda maiores.  

A inserção no mercado de trabalho tem efeito causal positivo na posse de veículos motorizados, 

exceto para FbR (-0,04). Os modelos mostram que o efeito de uma vida profissional mais ativa 

é bastante superior para MbR (0,15). Isso traduz uma menor remuneração média entre mulheres 

para níveis semelhantes de inserção no mercado. Nas classes superiores de renda os efeitos são 

praticamente idênticos entre gêneros, indicando uma situação de menor desigualdade salarial.  

5.3. Efeitos da acessibilidade 

A posse de automóveis e motocicletas tem efeito positivo sobre o seu uso, mensurados pela 

distância total percorrida por esses modos. O efeito da posse de auto/moto para MbR (0,30) é o 

dobro daquele observado para FbR (0,14). Isto significa que, todos os demais fatores constantes, 

a posse desses veículos tem maior impacto sobre os homens, o que reforça a ideia de que 

homens têm prioridade sobre o seu uso, explicando, em parte, a sua maior motorização. Já 

quanto aos efeitos causais para FamR e MamR, observa-se um maior equilíbrio nessa situação. 

Esse resultado confirma que as mulheres têm acessibilidade limitada devido à menor posse e 

uso de automóveis e motocicletas, com maior pressão sobre seu orçamento de tempo. 

A acessibilidade mostrou ser importante variável de controle das variáveis de mobilidade. 

Apesar de ter reduzido poder indutor na produção de viagens (restrita, nesse estudo, aos motivos 

trabalho, compras e servir passageiro), a acessibilidade age como fator limitador da mobilidade 

por transporte público, uma vez que, havendo limitações no orçamento de tempo de homens e 

mulheres, a adoção desse modo restringe as distâncias médias percorridas, por ser mais lento 

que os modos motorizados individuais. Efeito oposto se observa na mobilidade não-motorizada: 

habitantes próximos às oportunidades realizam mais deslocamentos a pé e de bicicleta. 

5.4. Padrões de mobilidade por modo 

Os resultados reforçam as hipóteses levantadas acerca dos diferentes padrões de mobilidade por 

modo entre os gêneros. Para as mulheres, a mobilidade não-motorizada tem um efeito relativo 

bastante superior (0,49) aos efeitos dos outros modos, enquanto que entre homens há uma 

participação considerável do uso do transporte público (0,21) e de modos motorizados 

individuais (0,43). Em classes superiores de renda, tanto homens quanto mulheres se deslocam 

mais por modos motorizados individuais, apesar de que, ainda assim, há maior peso relativo 

desses modos entre indivíduos de gênero masculino. 
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Apesar da existência de uma literatura extensa abordando a problemática de gênero na 

mobilidade urbana, é limitada a investigação explícita de hipóteses causais dessa problemática 

com ferramental estatístico. Nesse sentido, esse trabalho buscou superar essas lacunas, trazendo 

não só o arcabouço teórico da inferência causal de Pearl (2001), quanto o uso de modelos 

estatísticos multivariados, que permitiram a investigação simultânea de diversas hipóteses de 

causalidade. A modelagem SEM mostrou-se útil no estudo da causalidade, especialmente com 

a adoção da abordagem multigrupos, que permitiu confirmar a existência de processos causais 

distintos tanto entre gêneros quanto entre estratos de renda, fato evidenciado pelas diferentes 

estimativas de efeitos. Já o diagrama causal a priori mostrou-se suficiente para confirmar as 

hipóteses formuladas com base na revisão da literatura. Nesse esforço, relações associativas 

foram traduzidas em explicações, evidenciando-se um processo causal complexo, composto por 

efeitos diretos e indiretos. O esforço de diagnóstico realizado evidenciou porque a divisão 

sexual do trabalho tem papel determinante nos padrões de mobilidade entre gêneros, explicação 

esta que envolve três elementos-chave: as atribuições do lar, a inserção no mercado de trabalho 

e a acessibilidade do domicílio às oportunidades de atividades.  

As contribuições desse trabalho têm implicações importantes sobre o processo de planejamento 

e sobre a construção de políticas de transporte. O paradigma mais atual de planejamento da 

acessibilidade, que usualmente é baseado em medidas de acessibilidade locacionais relativas ao 

domicílio, esconde abismos significativos na acessibilidade por gênero dentro das famílias, 

decorrentes da maior posse e uso de modos motorizados individuais entre os homens. Nesse 

sentido, parece necessário considerar, além das medidas baseadas no domicílio, indicadores de 

acessibilidade baseados no indivíduo, que incorporem as diferentes oportunidades oferecidas 

por gênero e as diferentes alternativas modais disponíveis. 

Decorre dos resultados obtidos que o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para o 

aumento da atratividade de modos ativos e do transporte público parece ter um impacto positivo 

diferencial para o gênero feminino, em particular para a baixa renda. As emergentes alternativas 

de micromobilidade podem ter um papel importante nesse contexto, tendo em vista as menores 

distâncias médias de deslocamento, e a possibilidade de integração com o transporte público. É 

necessário reconhecer, entretanto, que a redução da impedância dos deslocamentos entre 

mulheres engloba uma outra problemática, também complexa, da segurança viária e pública.  

A incorporação da renda na explicação dos padrões de mobilidade, que tradicionalmente buscou 

traduzir o impacto do padrão de vida na indução de necessidades e desejos de atividades, ganha 

uma nova perspectiva na problemática de gênero. Mostrou-se que a renda traz heterogeneidade 

nas decisões de viagem, sendo não só necessário controlar o efeito da renda, quanto incorporar 

essa heterogeneidade através da segmentação desses grupos. As diferenças por gênero são mais 

sensíveis em domicílios de renda baixa, que, inclusive, constituem a parcela da população com 

maiores dificuldades de acesso às oportunidades nas grandes cidades brasileiras. Em classes de 

renda superiores, não só as diferenças por gênero são atenuadas, como o impacto do modo sobre 

a acessibilidade tende a ser menor, dada a maior proximidade às oportunidades, em geral. 

Apesar das contribuições alcançadas nesse trabalho, diversas lacunas de pesquisa ainda se 

identificam na problemática de gênero. Ainda, é necessário entender como o papel da divisão 

sexual do trabalho na questão de desigualdades entre gêneros tem evoluído ao longo do tempo. 

Mais ainda, precisamos compreender o papel moderador da renda familiar nas relações de 

gênero, tratados aqui apenas como dois grandes e heterogêneos grupos de renda. Por fim, 
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aponta-se a importância de realizar análises mais aprofundadas para compreender outros fatores 

que influenciem a mobilidade por gênero, como a violência pública, que podem ter repercussões 

significativas na mobilidade por modos não-motorizados e por transporte público. 
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