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Na sociedade de consumo direitos e garantias fundamentais como o sagrado direito de 
ir e vir são transformados em produtos. Nesse contexto, uma vez que as cidades tem 
sido construídas privilegiando o uso do automóvel privado para a mobilidade, o espaço 
urbano das vias públicas está segregado sob o domínio dos que podem possuir esse 
tipo de transporte que se sobrepõe ao transporte público e coletivo. 

Se o automóvel foi uma das grandes revoluções do século XX, hoje, após décadas de 
primazia, é também o grande responsável pelo travamento da mobilidade urbana, 
resultado de uma escolha feita por um modelo de desenvolvimento urbano que 
privilegia o individual sobre o coletivo e o particular sobre o público. Um modo muito 
simples de aferir essa supremacia do automóvel é observar o espaço físico que um 
ônibus típico do sistema público de transportes coletivo ocupa na via pública 
(equivalente a dois automóveis) e a quantidade de pessoas transportadas nesses 
mesmos dois automóveis – em média duas pessoas em cada carro contra mais de 
cinquenta pessoas utilizando o modo coletivo. Com esse pequeno exercício de 
observação fica evidente a disparidade do modelo dominante e, se por um lado esse 
domínio dos carros estabelece uma disputa equivocada com os modos de transporte 
coletivos e motorizados, com os modos individuais e não motorizados como pedestres 
e ciclistas a disputa também acontece. 

Nesse cenário caótico, não bastasse o direito à mobilidade depender do poder 
econômico, os cidadãos que mais precisam do transporte público e coletivo para seu 
deslocamento são os mais prejudicados todos os dias nas vias abarrotadas de 
automóveis particulares. Sem recursos para comprar um automóvel ou para morar em 
locais menos distantes dos polos de empregabilidade de ondem pudessem se deslocar 
a pé ou de bicicleta, as pessoas ficam a mercê dos grandes consórcios de transporte e 
de seus contratos peculiares de concessão pública. Na sociedade de consumo, o 
transporte público, que ainda não é direito social mas que é de competência do poder 
público, se transforma em mercadoria para os cidadãos pagarem por um serviço quase 
sempre de qualidade questionável. 

É interessante perceber que o que antes denominávamos de trânsito, de circulação, 
engarrafamento, agora chamamos de mobilidade exatamente porque os 
deslocamentos nas cidades não são realizados de forma estanque, mas interligando 
uma série de fatores que tocam a vida nas cidades a partir desse conceito que é a 
mobilidade. Questões como o uso do solo e a forma como vai se dar a disputa pelo 
espaço público hoje implicam em uma discussão bem mais ampla do que as planilhas 
de pesquisas técnicas nos possam revelar – e que certamente nos revelam pois são 
instrumentos preciosos. Nesse sentido além de contar o fluxo de veículos contar o 



 

fluxo de pessoas transportadas nos vários modos de transportes. Diante da 
desigualdade flagrante e discriminatória no uso do espaço urbano, percebemos que 
esse domínio dos carros estabelece uma disputa equivocada não apenas com os 
modos de transporte coletivos e motorizados, mas também com os modos individuais 
e não motorizados como pedestres e ciclistas. A lei da mobilidade 
urbana(12.587/2012) prevê que o andar a pé tenha prioridade sobre os outros modos 
de deslocamento, uma vez que todos os usuários dos outros modos de transporte 
realizam parte de seu deslocamento andando a pés. Mas o que se vê, a começar pelo 
estado deplorável das calçadas na maioria dos municipios, é que essa prioridade 
simplesmente inexiste, com honrosas exceções. Tanto a infraestrutura para o pedestre 
quanto para o uso de bicicletas ainda se mostra muito carente de atenção pelo poder 
público e de reivindicações por parte da sociedade civil. 

Nas cidades com população acima de vinte mil habitantes, obrigadas por lei a elaborar 
o Plano de Mobilidade Urbana, se a lei for cumprida com seus princípios, parâmetros e 
diretrizes para a democratização do uso das vias públicas já teremos um avanço na luta 
contra a universalização da propriedade e do uso do automóvel, reservando para esse 
automóvel trinta por cento da via e não os habituais mais de oitenta por cento. 

Pensar mobilidade urbana hoje implica diretamente em pensar as cidades e as 
necessidades das pessoas em seus deslocamentos. Implica em se implementar 
políticas públicas de transporte de pessoas e alternativas capazes de nos levar a uma 
inversão das prioridades como estão postas hoje diante dessa verdadeira “carrocracia” 
(como exclamou um ativista social noutro dia). Equacionar o problema do transporte 
de pessoas nas cidades hoje implica em discutir o modelo de desenvolvimento urbano 
que se deseja implementar. E para que isso aconteça é preciso que a sociedade se 
aproprie dessa discussão sobre a cidade para pressionar os atores que interferem e 
condicionam essa desigualdade que permeia os sistemas de transportes. É necessário 
compreender que automóvel é mercadoria, mas mobilidade não. 
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