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RESENHA  

O presente estudo visa um novo enfoque no que tange à mobilidade urbana. 
Usaremos o pensamento sistêmico na interpretação da realidade, que complementa o 
pensamento linear e nos levará ao pensamento complexo. Dessa forma teremos, além 
da visão sistêmica, um novo paradigma, chamado de complexidade; que 
conjuntamente com o planejamento integrado nos auxiliará na formulação e 
implementação de políticas públicas de mobilidade na cidade de São Paulo e seu 
entorno. 

PALAVRAS CHAVE: Mobilidade Urbana. Pensamento linear. Pensamento Sistêmico. 
Pensamento Complexo. Paradigma da complexidade. 

INTRODUÇÃO 

Vivemos mudanças vertiginosas na nossa vida cotidiana que nos afeta através de 
medos e angustias de não poder compreender, perceber, aceitar e acompanhar essa 
nova realidade que surge devido às novas tecnologias da informática e das 
comunicações. Dentre as várias tendências que vivenciamos está a mudança do 
enfoque do estudo dos processos urbanos, processo dinâmico e em ascensão que 
demanda nova abordagem na interpretação da realidade e a utilização de novos 
paradigmas na formulação e implementação das soluções exigidas pelos problemas 
urbanos. Este trabalho se insere nessa tendência com o intuito de contribuir com um 
ponto de vista mais abrangente ao tratar a mobilidade urbana, já que ela inclui como 
variáveis suas, os temas centrais do 19º Congresso Brasileiro: O Transporte e o 
Trânsito. No desenvolvimento deste trabalho começamos por definir o conceito de 
mobilidade, para logo contextualizar a mobilidade urbana no espaço e no tempo, e 
mostrar sua evolução sempre atrelada ao modelo de desenvolvimento vigente nas 
últimas décadas. Nosso diagnóstico começa a mostrar a mudança de época que 
vivemos, o alcance e formato do paradigma tradicional ao tratar a mobilidade e 
comparamos o mesmo com o paradigma de complexidade. Logo tratamos, nas 
proposições, novos enfoques, novos paradigmas e as ferramentas com as quais 
contamos, para o estudo da mobilidade, nos três níveis essenciais para nossos 
objetivos (nacional, estadual e municipal). Por último se analisa o resultado surgido 
das políticas de mobilidade seguidas até hoje, tal como: as limitações a enfrentar, na 
formulação e implementação das Políticas Públicas (PP’s) de mobilidade urbana, na 
cidade de São Paulo e no seu entorno (contexto – RMSP); que impedem implementar 
e formular soluções factíveis. Finalizamos o trabalho com uma conclusão. 

 



1. DESENVOLVIMENTO 

1.1 Definições  

Por considerar o transporte (tanto de passageiros como de mercadorias e bens) e o 
trânsito como umas das variáveis de um fenômeno maior, a mobilidade urbana, 
passamos a definir este último conceito apoiando-nos na definição dada pelo 
PlanMob,(2007, pág. 41): “A mobilidade é um atributo das cidades e se refere à 
facilidade de deslocamento de pessoas e bens no espaço urbano. Tais deslocamentos 
são feitos através de veículos, vias e toda a infraestrutura...É o  resultado da interação 
entre os deslocamentos de pessoas e bens com a cidade”. Portanto, segundo Terán 
(2013, Pág.21), estamos diante de um fenômeno de característica multidimensional, 
pois a mobilidade trata de um conceito abrangente, resultado da interação de vários 
sistemas que dão vida à cidade, sistema de circulação, de transportes de passageiros, 
sistema de transporte de cargas –logística – sistema de habitação, sistema de 
infraestrutura, todos eles interagindo entre si, onde temos causalidades circulares, 
retroações e recursividades que fazem emergir uma nova propriedade, na cidade: a 
mobilidade urbana. 
 
1.2 Contextualização 

Uma vista aérea da cidade de São Paulo e do seu entorno, chamada de Região 
Metropolitana (RMSP), nada mais é que uma mancha urbana, portanto ao 
contextualizar nosso foco na cidade de São Paulo vemos que a mesma está inserida 
na RMSP de tal forma que é impossível estudar a mobilidade da cidade sem levar em 
conta seu contexto metropolitano. Daí a necessidade de rever a forma de interpretar, 
esta nova realidade urbana com uma nova abordagem. É mister utilizar uma 
abordagem sistêmica, ou seja, mais abrangente, onde o estudo contemple, além das 
partes as relações existentes entre elas; além de utilizar novos paradigmas que dem 
conta da nova realidade, das novas demandas no estudo dos problemas urbanos, 
cada dia mais complexos.  Devemos esclarecer que a contextualização espacial de 
nosso estudo, não acaba na RMSP, pois esta se insere no Estado de São Paulo, no 
Brasil, no Mercosul e finalmente no mundo. É necessário ter presente que deve existir 
uma correspondência entre as regras de jogo do desenvolvimento nas instituições 
locais e o modelo de desenvolvimento em vigência no mundo, pois quem dita as 
orientações das principais políticas do desenvolvimento é o contexto mundial. Daí, a 
preocupação ambiental, a sustentabilidade, a priorização do transporte não motorizado 
(a pé e de bicicleta), demandas que não são modismos como muitos gestores públicos 
acreditam. Essas demandas nascem de encontros internacionais, onde se discutem as 
melhores orientações para implementar políticas públicas de mobilidade e de  outros 
setores. Temos, por exemplo, os referenciais dados pela ONU: a Década Mundial de 
Segurança Viária, lançada em maio de 2011, cujo objetivo essencial é reduzir em 50% 
as mortes no trânsito; em 2012 foi realizada a Conferência do Meio Ambiente, Rio 
mais 20, a qual tinha por objetivo renovar e afirmar a participação dos líderes dos 
países em relação ao desenvolvimento sustentável (ANTP, 2012, pág. 126 e 128). 
Essas orientações levaram várias instituições locais, como CET e ANTP a trabalharem 
em prol dessas metas estabelecidas no âmbito internacional.  



A contextualização da mobilidade, no tempo, será feita levando em conta a criação da 
RMSP; portanto analisaremos as décadas 1970, 1980 e 1990 mostrando como foi 
evoluindo a visão sobre a mobilidade, nesses diferentes períodos. 

Nos anos 70 a visão de mundo era macanicista, pois o mundo era visto como uma 
máquina. A maioria dos problemas eram considerados técnicos e a mobilidade era 
vista como um problema de deslocamentos de pessoas onde o trânsito era um 
problema de disciplina e de fluidez; era considerado um problema técnico e as 
intervenções para tratar os problemas a solucionar eram técnicos e neutros (Terán, 
2013, pág. 22). As variáveis históricas e contextuais não eram levadas em conta. 
Prevalecia a concepção de acreditar no progresso ilimitado, com a indústria 
automobilística se consolidando com as PP’s que priorizavam o transporte individual 
em detrimento do transporte coletivo. A palavra de ordem continuava sendo “São 
Paulo não pode parar “ e o objetivo do desenvolvimento era atingir a máxima eficácia. 

 Já nos anos 80, com uma visão economicista, fruto do avanço da revolução 
econômica neoliberal que se alastrava por diversos países, onde o mundo é o 
mercado, começa uma nova tendência: a CMTC tinha o slogan “transporte é um direito 
do cidadão e um dever do Estado”. Dessa forma o transporte de passageiros começa 
a entrar na agenda governamental e se soma assim ao trânsito como outra variável 
imbricada à mobilidade. Nessa década o desenvolvimento passava pelo crescimento 
econômico e o desenvolvimento tecnológico. 

 Nos anos 90 começa uma nova visão do mundo; o ponto de vista contextual que vê o 
mundo como um sistema dinâmico e complexo, com múltiplas funções, dimensões e 
contradições, onde o mercado está incluído, mas não se restringe só a ele. O mesmo 
é transcendido. Portanto a mobilidade toma um significado multidimensional, ou seja, 
suas variáveis são múltiplas e a prática sistêmica do desenvolvimento não adquire 
limites universais, por tratar-se de um modelo composto pelas realidades, 
necessidades e aspirações locais (Terán, 2013, apud Souza e Silva, 2003, pág. 74). O 
desenvolvimento, além de atender o vetor econômico, leva em conta o 
desenvolvimento ambiental e ecológico tornando uma cidade sustentável com práticas 
para se atingir a mobilidade urbana desejável. 

1.3 DIAGNÓSTICO 

1.3.1 Mudança de época 

Os diferentes paradigmas que orientaram a mobilidade, nas décadas citadas, mostram 
a superposição destes no tempo e a luta por impor seus conteúdos nos diversos 
discursos presentes na nossa sociedade. Segundo Kuhn, (1997, pág.117) “um novo 
paradigma emerge antes que uma crise esteja bem desenvolvida ou tenha sido 
explicitamente reconhecida”. A superposição citada mostra a mudança de época que 
vivemos, a qual demanda novos valores, novas formas de pensar e de enfocar os 
mais diversos problemas urbanos, como transporte, trânsito, uso e ocupação de solo, 
ou outros sistemas como habitação, saúde e educação; todos interdependentes, com 
retroações e recursividades, que farão emergir num sistema maior, à cidade, um novo 
atributo: a mobilidade. Segundo Terán,(2013, apud Rangel 2007) nos anos 70 começa 
uma transfiguração cognitiva no estudo dos processos urbanos; passa-se do ponto de 
vista  multifragmentado e reducionista para uma tendência de integração em sistemas 



complexos, vivenciando-se assim uma realidade em constante transformação. Na 
visão de Castell (1996, pág. 27 e 28), estamos numa época “informacional” e 
chegamos a ela devido às transformações qualitativas e simultâneas, na produção 
econômica, nas relações de poder, na experiência humana e no âmbito cultural. 

1.3.2 Paradigma tradicional e paradigma emergente 

O paradigma tradicional nasce com Descartes, no século XVII Esse é um processo 
unidirecional por reconhecer que opera uma causalidade linear (uma causa, um efeito) 
que para conhecer o objeto basta separá-lo em partes e estudar cada uma delas para 
assim chegar ao conhecimento do todo. Esse paradigma da simplicidade acredita que 
separando o complexo do mundo em partes, podem ser encontrados os elementos 
simples e que é preciso separar as partes para entender o todo. Isto leva às relações 
causais lineares, pois não existe o simples, mas o simplificado, que obscurece as 
inter-relações existentes entre os fenômenos, em diferentes níveis de realidade. Essa 
redução, segundo Fortin (2005), que no começo se mostrou funcional e evidenciou-se 
também simplificador na sua abordagem e mutilador nas suas ações. Para este 
paradigma o mundo é uma máquina, um relógio, separando-se as partes e estudando 
as mesmas para ver se se chega ao conhecimento do todo; portanto a somatória das 
partes é igual ao todo. O paradigma tradicional ou pensamento linear se baseia em 
três princípios: a simplicidade, a estabilidade e a objetividade. Voltando o foco a nosso 
estudo, a mobilidade urbana é vista pelo pensamento linear, unidirecional de forma 
redutora e simplificadora. 

      Nos anos 70, a ciência no Brasil tinha uma visão mecanicista, o mundo era uma 
máquina e as intervenções eram ações técnicas e neutras; portanto o transporte e o 
trânsito eram vistos e tratados como partes, cujo conhecimento levava ao 
conhecimento do todo; a realidade devia ser compartimentada, cada especialista 
cuidando de seu “feudo”, inexistindo uma responsabilidade ética e política pelo todo – 
a cidade. Muitos gestores públicos se consideravam isentos de responsabilidade 
diante de problemas urbanos, tais como: falta de planejamento integrado, falta de 
continuidade na gestão e nas PP’s. Terán (2006, pág.31) cita que nos primórdios da 
criação da CET se criticava a participação de profissionais das áreas de comunicação 
e educação nas operações e projetos de trânsito, pois para a maioria desses quadros 
o Trânsito era um problema de engenharia e sinalização, fato posteriormente 
superado, pois a realidade demonstrara que essa causalidade linear contribuía para 
que permaneceram ocultos problemas relacionados ao trânsito o que empobrecia os 
estudos e os tornava deficientes porque eram incompletos. Os engenheiros eram os 
melhores gerentes e a melhor forma de aprender era a repetição; com referencia à 
intervenção, o melhor modelo era aquele que permitia o controle total. Finalizando, 
podemos afirmar que o pensamento linear sempre procura objetivos imediatos, sem 
medir conseqüências, pois não percebe as relações de forma integrada, ou seja, 
busca sucesso e vantagens, sem refletir sobre os custos ambientais, sociais e 
humanos que ele ocasiona. Mas, este paradigma se mostra insuficiente e inoperante 
diante dos problemas que giram em torno das atividades do ser humano, apesar de ter 
como legado um progresso técnico extraordinário e ser tão eficiente em resolver 
problemas técnicos e mecânicos, não tem a mesma eficácia ao tratar de problemas 
onde intervém o homem, com seu livre arbítrio e suas incertezas. No decorrer dos 
anos os princípios dos paradigmas tradicionais foram ruindo (Vasconcellos. 2007, 



pág.102): a simplicidade deu lugar à complexidade, a estabilidade à instabilidade e a 
objetividade à inter-subjetividade. Esta é a razão pela qual o pensamento linear deve 
ser complementado pelo pensamento sistêmico para assim chegar ao pensamento 
complexo. 

O paradigma emergente começa com a necessidade de tratar os problemas urbanos 
atuais fazendo uma abordagem sistêmica, vendo a cidade como um sistema cujo 
âmbito interagem de forma interdependente, com vários subsistemas: de transporte, 
trânsito, uso de solo, habitação, saúde, entre outros. O pensamento sistêmico 
recupera uma visão do todo, no nosso caso a cidade, mas devemos ter cuidado de 
não cair no outro extremo, ou seja, ter em claro que o pensamento sistêmico lida com 
as partes e com o todo enquanto que o pensamento holístico só lida com o todo. 
Portanto, superando o paradigma tradicional que planeja ou estuda os problemas 
urbanos de forma isolada, o pensamento sistêmico contextualiza, amplia o foco e inclui 
as inter-relações dos elementos que compõem o sistema. Para melhor compreender 
esse processo passa-se a definir o conceito de sistema. Segundo Bartalanffy (2006, 
pág.63) “Um sistema é um conjunto de unidades em interações mutuas”, já Morin 
(2003, pág. 137) define o mesmo como: “podemos conceber o sistema como uma 
unidade global organizada em inter-relações entre elementos, ações ou indivíduos”. 
Segundo este último autor, também pode-se conceber o sistema como um conjunto de 
elementos que se relacionam e organizam entre si, formando um todo que possui  
característica peculiar, que são propriedades que não se encontram nas partes 
tomadas de forma isolada (as emergências). Vemos que a somatória das partes é 
maior que o todo. Aqui podemos ver que a cidade é um sistema onde os elementos 
que a compõem (transporte, trânsito, uso do solo, habitação, saúde, entre outros) 
interagem entre si fazendo surgir esse novo atributo da cidade, chamado mobilidade. 
Propriedade que não pode ser tratada só no estudo de uma das partes, sob pena de 
reduzir e mutilar o conhecimento sobre ela. Portanto, se estudo transporte, trânsito e 
uso do solo precisa ficar claro que o trânsito é causa e efeito do transporte e que o uso 
do solo é causa e efeito do transporte e do trânsito (e vice versa nos casos citados). 
Estamos na presença de uma interdependência concomitante, daí a necessidade de 
estudar esses setores conjuntamente, devido a sua complementaridade e 
multidimensionalidade. 

1.4 PROPOSIÇÕES 

 A necessidade de utilizar novos enfoques e valores e adotar novos comportamentos, 
nos leva a uma nova demanda: o uso de novos paradigmas capazes de orientar-nos e 
sustentar formas de interpretar e intervir nesse mundo que desejamos modificar 
(Terán. 2013, pág.52). Portanto, se complementamos o pensamento linear com o 
pensamento sistêmico teremos o pensamento complexo; pensamento este que une e 
distingue no lugar de separar, que globalize no lugar de fragmentar; que permite 
construir uma ponte (Morin, 1996, pág. 133) que promova a ligação entre os 
conhecimentos diversos, os problemas isolados e as ciências disjuntas. Um exemplo 
prático dado por Terán (2013, pág.37) é: para implementar políticas públicas de 
trânsito e transportes, na cidade, deve-se articular os saberes desunidos, torná-los 
circulares, complementares, remetendo-se os uns aos outros, uma vez que, nesse 
contexto, não há necessidade de dominar todos os saberes contidos em cada 
disciplina que se deseja reunir. Ou como Morin afirma: ”É necessário, sim, conhecer 



apenas os saberes estratégicos de cada setor, quebrar os feudos da sabedoria e 
praticar a interdisciplinaridade, integrando entre si os processos de planejamento”. 
Estamos diante de um novo paradigma, o de complexidade, o qual, além de unir, 
distinguir e globalizar, ele não ignora as singularidades, os acasos e as incertezas e 
não concebe a contradição como erro, pois essas são posturas pertencentes ao 
passado. Um exemplo é a contradição da indústria automobilística. Como avaliar a 
contradição que possui: despeja milhares de automóveis diariamente nas cidades 
(trazendo poluição sonora e atmosférica) e por sua vez é um vetor de desenvolvimento 
do país e, por sua vez, gera milhares de empregos? Ou como construir uma logística 
própria para um país continental como o Brasil, que optou pelo modal rodoviário para o 
transporte de passageiros e cargas? São contradições antagônicas, mas que podem 
ser vistas como complementares, sem uma necessidade de uma síntese resolutiva. 

A estas proposições devemos somar as ferramentas, hoje existentes, nos três âmbitos 
que nos interessam: o nacional, o estadual e o municipal. Para melhor visualizar as 
limitações a enfrentar na formulação e implementação de PP’s de mobilidade, 
passamos a enumerar e analisar as ferramentas acima referidas: no âmbito nacional, 
temos o Ministério da Cidades, criado em 2003, onde o Governo Federal concentrou 
numa única pasta as PP”s de transporte e trânsito urbanos, até esse momento 
dispersos, e articulou essas políticas com outras políticas setoriais. Juntou-se, assim 
as Secretarias de Habitação, Saneamento Ambiental, de Transporte e Mobilidade 
Urbana e Programas Urbanos; que somados ao DENATRAM, CBTU e TRENSURB, 
formaram uma estrutura que desenvolve e conduz a Política Nacional de 
Desenvolvimento Urbano – PNDU (PlanMob, 2007, pág. 20). Esta entidade tem três  
campos estratégicos de ação: o desenvolvimento urbano, a sustentabilidade ambiental 
e a inclusão social. Para alcançar esses objetivos o ministério das cidades recomenda 
seguir os seguintes conceitos: planejamento integrado de transporte e uso de solo, 
atualização da regulação e da gestão do transporte coletivo urbano e a promoção da 
circulação não motorizada e uso racional do automóvel. O ministério, através do 
PlanMob, sob a premissa que há que reverter o atual modelo de mobilidade urbana 
propõe que: no lugar de tratar de forma isolada, o trânsito, o planejamento e regulação 
do transporte, a logística de distribuição de mercadorias e a construção de 
infraestrutura, entre outras, deve-se adotar uma  abordagem sistêmica sobre toda a 
movimentação de bens e pessoas, envolvendo todos os modos e todos os elementos 
que produzem as necessidades destes deslocamentos. Segundo Terán (20013, apud 
PlanMob, 2007, pág. 22), adotar uma visão sistêmica na elaboração dos estudos 
urbanos é construir novos  paradigmas que orientem nossas ações. 

No âmbito estadual temos o PITU 2020/2025, um plano integrado de transporte 
urbano, que consiste em um processo permanente de planejamento, realizado pela 
STM, cujas propostas são revisadas periodicamente para fazer ajustes conjunturais, 
motivo pelo qual surgiu o programa ao revisar-se o projeto original em 2006. Este 
último PITU propõe a adoção de políticas conjugadas à de transportes urbanos. São 
elas: de uso e ocupação de solo, habitacional, de financiamento expandida, de 
logística urbana e cargas e de sustentabilidade e segurança para o transporte de 
passageiros (ANTP, 2012, pág.132 ). 



Fechamos o circulo com o âmbito municipal. Na PMSP, liderada pela Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Urbano – SMDU – se cria um plano de longo prazo 
que visa orientar uma ampla transformação da cidade de São Paulo: o São Paulo 
2040. Um dos cinco eixos estratégicos desse plano é a mobilidade. A mesma é 
definida como um sistema de mobilidade que se caracteriza por: uma alta demanda 
por deslocamentos de longa distância, grande dependência dos meios de transporte 
motorizados e sistema de transporte coletivo insuficiente e nem sempre integrados e o 
sistema de acesso e trânsito de pessoas e cargas à cidade e pela cidade que é 
insuficiente e ineficiente. O plano propõe aproximar as pessoas das oportunidades e 
das suas atividades cotidianas, como estudo, trabalho, lazer, consumo e 
entretenimento. Isso significa ter uma mobilidade com conforto e qualidade com menor 
custo nos deslocamentos cotidianos (sinônimo de uma cidade competitiva).  

1.3 RESULTAEDOS E LIMITAÇÕES 

Sempre existiu a preocupação em analisar as causas da crise de mobilidade que 
vivemos. Se fala dos entraves políticos e administrativos, da falta de planejamento 
(agregaria, de planejamento integrado), de legislação, etc. 

No Brasil, começamos o século XXI com uma crise de mobilidade generalizada, 
resultado de práticas políticas e administrativas equivocadas; dessa maneira surgiram 
entraves e limitações que obstruem soluções obvias já propostas há muitos anos. 
Mas, também contamos com instrumentos legais que podem ajudar a equacionar os 
problemas de mobilidade, que é nosso foco central, tendo o trânsito e o transporte 
como variáveis básicas. Primeiramente, vamos avaliar, o por quê? Não se consegue 
um planejamento integrado das PP’s de trânsito e transportes. Todo planejamento 
integrado deve ter, segundo Ferrari (1979), uma integração vertical; o planejamento 
de uma área deve estar vinculado a diretrizes e planos de escalões superiores, assim 
o planejamento municipal deveria obedecer a metas e diretrizes da região 
metropolitana, logo estadual e finalmente federal. No discurso é fácil equacionar certos 
impasses e problemas, mas na prática devemos enfrentar problemas administrativos, 
de legislação, políticos, partidários e até pessoais. Vejamos os entraves em particular. 
Na cidade de São Paulo e nos municípios que formam a RMSP, cada um deles tem 
autonomia para definir as políticas de trânsito, o que dificulta chegar a um consenso 
para integrar as políticas do sistema viário (administrativo e de legislação), sem contar 
o mote político partidário, ou seja, a RMSP é uma colcha de retalhos que muda com o 
tempo de acordo com interesses eleitorais (conjunturais). O que pode ser interessante 
para o governo estadual e para a cidade, às vezes se contrapõe aos interesses do 
governo federal ou municipal por estarem sendo administrados por partidos políticos 
diferentes ou pelo fato da RMSP não ter autonomia nem poder de decisão para 
implementar PP’s de mobilidade. No discurso, a classe política determina a prioridade 
nas PP’s na nação, no Estado e finalmente no município. No campo ético se defendem 
primeiro os interesses gerais da comunidade nacional, dos partidos políticos e dos 
homens. Só que na maioria das vezes, na prática, essas prioridades se invertem 
inviabilizando políticas públicas que possam ajudar a melhorar nossa mobilidade. 
Chegamos assim a um segundo plano de integração, no planejamento a integração 

horizontal; os planejamentos físico-territoriais, econômicos e sociais tem seus 
problemas os quais são entrelaçados, interdependentes e que a solução de um deles 
pressupõe o conhecimento e solução dos outros (Ferrari, 1979). Temos o caso de uma 



insustentabilidade, como a favela como cita Nigro (2007),que é um problema físico 
territorial que deve ser resolvido concomitantemente com os moradores da 
comunidade (problema sócio econômico). Outro motivo que impede um planejamento 
mais completo são os grupos de trabalho do planejamento, os quais deveriam ter um 
caráter pluriprofissional, ou seja, ele não pode ser competência de um técnico só, ou 
de vários técnicos da mesma categoria profissional. O grupo deve ser pluriprofissional 
(interdisciplinar). Aqui os problemas a serem enfrentados se remetem à procura e 
construção de uma linguagem comum que permita o diálogo e a construção do 
conhecimento. 

CONCLUSÃO 

Estamos diante de um desafio: encontrar caminhos para solucionar os problemas de 
mobilidade da cidade de São Paulo e da RMSP; problemas crônicos no que tange a 
duas das variáveis da mobilidade: o transporte e o trânsito. 

Sintetizando nossas proposições vemos que se no estudo da mobilidade usamos a 
abordagem sistêmica (o paradigma de complexidade), se utilizamos as 
recomendações do Ministério das Cidades, se usamos um plano integrado de 
transportes como o PITU 2020/20125, um plano de orientação de longo alcance, como 
o SP 2040, estaremos aproveitando novas práticas que somadas a um planejamento 
integrado podemos equacionar os problemas da mobilidade urbana. Tarefa difícil, 
porém exequível. Conhecemos as limitações que obstruem o planejamento integrado 
e trabalhos inter setoriais entre diversas esferas e instituições. Temos as ferramentas 
citadas (nos três âmbitos governamentais), mas pecamos por estarmos baseados a 
antigos paradigmas, ou seja, a valores e comportamentos que não condizem com as 
demandas de uma nova sociedade. Demandas por PP’s de mobilidade que deveriam 
abandonar os paradigmas dos anos 70 (planejamento isolado, visão unilinear, defesa 
dos feudos tanto da sabedoria como os de poder, considerar as contradições como 
erro, etc.),ou como diz Jacob (2009, cap. 22), trata-se de problemas de complexidade 
organizada, mas como se fossem de simplicidade elementar; e começar a procurar 
novos valores, novos comportamentos, novas formas de pensar e de interpretar a 
realidade, que desejamos modificar. Ter planos, mas não planos para “inglês ver”, 
senão para servir de guia, de orientação de nossas práxis sempre acompanhadas de 
uma comunicação e formação profissional continua. Isto permitirá conhecer-nos, ter 
espírito crítico e responsabilidade cidadã. Dessa forma a continuidade de certas 
políticas e a formulação e implementação de PP’s de mobilidade, tão ansiadas, só 
serão conseqüência de nossas novas práticas. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANTP, “Premissas para um plano de mobilidade urbana”, Ed. ANTP, SPTrans e 
PMSP, 2012, São Paulo. 

Bertalanffy, Von L. “Teoria Geral dos Sistemas”. Petrópolis, RJ. Ed. Vozes, 2008. 

Brasil. “PlanMob”, Caderno de Referência para Elaboração de Plano de Mobilidade 
Urbana. 2007, Ministério das Cidades. 



Castell, Manuel. “A Sociedade em Rede”. São Paulo. SP. Ed. Paz e Terra, 1999. 

Fortin Robin. “Compreender a Complexidade”. Lisboa. Ed.  Inst. Piaget. 2005. 

Ferrari,Celson. “Curso de planejamento municipal  integrado”. São Paulo, Livraria 
Pioneira Editora, 1979. 

Jacob, Jane. “Morte e Vida das Grandes Cidades”. São Paulo, SP. Ed. WMF. Martins 
Fontes, 2009. 

Kuhn, Thomas S. “A Estrutura das revoluções Científicas”. São Paulo. SP. Ed. 
Perspectiva, 1997. 

Morin, Edgard. “O Método I”. Porto Alegre, RS. Ed. Sulina, 2003. 

-------------------“Introdução ao Pensamento Complexo”. Lisboa, Portugal. Ed. Piaget, 
2008. 

-------------------“Ciência com Consciência”. RJ. Ed. Bertrand. Brasil, 1996. 

Nigro, Carlos D. “{IN}SUSTENTABILIDADE URBANA”. Curitiba, Paraná. Brasil. Ed. 
XIBPEX, 2007. 

Rangel, Rafael Lopez. “Las actuales transformaciones de los paradigmas urbanos”, in 
Paradigmas Urbanos. Lombardo, J.D. Los Polvorines, Bs As , Argentina. Universidad 
Nacional de General Sarmiento, 2007. 

Souza Silva, José de. “A mudança de época e o contexto global cambiante”, in 
Mudança Organizacional. Valle Lima, S. M. (Org.). Ed. FGV, 2003. 

Terán, José Ángel. “CET 30 Anos”, São Paulo. SP. Imprensa Oficial do Estado de São 
Paulo, 2006. 

------------------------ “Mobilidade Urbana Sustentável”. São Paulo. SP. Ed. Scortecci, 
2013. 

Vasconcellos, Maria José Esteves de. “Pensamento Sistêmico”; O Novo Paradigma da 
Ciência. Campinas, SP. Brasil. Ed. Papirus, 2007. 

Julho de 2013. 

 

 


