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A exigência de elaboração dos planos de mobilidade urbana para municípios com mais de 20 
mil habitantes passa a vigorar em um momento crucial, quando os problemas enfrentados 
nos deslocamentos, tão presentes e danosos, criam as condições propícias para políticas 
que reconduzam a forma como se dá a gestão urbana e a relação das pessoas com o espaço 
em que vivem. É o que estamos vendo ocorrer, por exemplo, em São Paulo. Na megacidade, 
com seus 12 milhões de habitantes e mais de cinco milhões de veículos emplacados, duas 
decisões que seguem as diretrizes da Lei da Mobilidade foram tomadas pela administração: 
priorizar o transporte coletivo e o não motorizado, implantando 400 km de ciclovias e 150 
km de faixas exclusivas para ônibus. 
Para compreender a importância dessas ações, bastam algumas informações sobre o 
trânsito em São Paulo: estima-se que, no horário mais movimentado da tarde, basta que 
15% da frota esteja nas ruas para engarrafar grandes vias da cidade; os congestionamentos 
atingem facilmente dezenas de quilômetros de extensão. Para se ter uma ideia, na manhã 
do dia 22 de setembro de 2014, Dia Mundial sem Carro, reportagens publicadas pela 
imprensa sinalizaram 76 km de lentidão, média considerada normal pela Companhia de 
Engenharia de Tráfego, a CET, para o horário. O tempo médio de deslocamento dos 
paulistanos está na marca de 1h44, segundo levantamento da Rede Nossa São Paulo e do 
Ibope. O tempo total no trânsito, considerando todos os deslocamentos, soma 2h46. Isso 
sem considerar o impacto ambiental: medições feitas pela Companhia de Tecnologia de 
Saneamento Ambiental, a Cetesb, indicam que, na Região Metropolitana de São Paulo, por 
diversas ocasiões a concentração de material particulado, monóxido de carbono e ozônio 
está acima dos padrões considerados aceitáveis. E a participação do transporte individual 
nesses resultados é decisiva: os carros poluem até seis vezes mais que os ônibus e 
representam um custo até três vezes maior para a cidade.  
Mesmo uma análise superficial desses fatores leva a uma conclusão minimamente lógica: é 
preciso reduzir a quantidade de carros nas ruas paulistanas e criar outras alternativas de 
deslocamentos para a população. No entanto, as ações adotadas pela prefeitura com essas 
finalidades ganharam contornos de polêmicas nacionais. Isso porque, embora os benefícios 
das medidas sejam coletivos, alguns cidadãos são incapazes de sobrepô-los a pequenos 
interesses individuais. E o grito dessas parcelas da população é tão alto que as 
“reivindicações” acabam nas páginas dos jornais e se transformam em tópicos de destaque 
nas redes sociais.  
Algumas manifestações chegaram a soar como piada. Um dos episódios mais recentes 
envolve a professora da PUC-SP, reconhecida estudiosa da semiótica, Lucia Santaella. Em 
comentário feito no Facebook, ela ironiza a implantação de ciclovias e diz que o prefeito 
Fernando Haddad "está enchendo as ruas de faixas vermelhas, provavelmente 



 
encomendadas do diabo em pessoa". Sugere, ainda, que os assessores do prefeito estudem 
semiótica para compreenderem os efeitos da cor vermelha sobre o sistema nervoso central 
e insinua que se tratam de "propaganda vermelha do PT". Tamanho absurdo causou até 
estranheza, vindo de pessoa tão intelectualizada. Verdade é que a ignorância que a 
estimada pesquisadora revela em seu comentário é a mesma de parcela significativa da 
população, incapaz de perceber a importância dessa política e de conhecer, sequer, as 
normas previstas em lei para implantação dessas faixas.  
A inauguração de uma ciclovia no rico bairro de Higienópolis também ganhou repercussão 
nacional: moradores indignados por terem perdido parte do espaço antes tomado por 
carros colocaram a boca no trombone e ganharam, como porta-voz, o senador Aloysio 
Nunes, do PSDB. Ele classificou a ação como um "delírio autoritário de Haddad". As queixas 
por traz de tanto alvoroço são bastante comuns: onde estacionarão os clientes do comércio, 
o trânsito que já está ruim ficará ainda pior, falta diálogo com a população. Vale lembrar 
que os mesmos moradores do bairro de Higienópolis impediram, em 2011, a abertura de 
uma estação de metrô na localidade. Em outra ocasião, moradores do também bairro de 
alta classe Santa Cecília ameaçaram até mesmo ir à delegacia de polícia para registrar um 
boletim de ocorrência na tentativa de barrar a implantação das ciclovias.  
Essas figuras ignoram todos os benefícios capazes de serem adquiridos com uma mudança 
de comportamento no trânsito e com uma redistribuição desse espaço público. Em seu livro 
Cidades para Pessoas, o arquiteto dinamarquês Jan Gehl alerta que “o tráfego de bicicletas 
e pedestres utiliza menos recursos e afeta o meio ambiente menos do que qualquer outra 
forma de transporte. (...) O tráfego de bicicletas e de pedestres não lota o espaço da cidade. 
(...) Uma ciclovia típica transporta, portanto, cinco vezes mais pessoas do que uma faixa de 
automóveis. Em termos de estacionamento, em apenas uma vaga de automóvel, há espaço 
para dez bicicletas”. 
Quanto às faixas e corredores exclusivos para ônibus, um dos exemplos emblemáticos 
dessas reações é editorial publicado pelo jornal O Estado de São Paulo em outubro de 2013, 
que trata a medida como demagógica. Lembra que a maior parte dos deslocamentos na 
cidade é feita por meio de carros e defende que os paulistanos vêem o carro como 
alternativa a um transporte coletivo de má qualidade e lento. Mas veja só! A mesma medida 
que prioriza o transporte coletivo sobre o individual busca reverter exatamente essas 
características negativas do serviço prestado aos usuários! A questão é que não interessa, 
na opinião editorial do Estadão, uma ação efetivamente voltada para investimentos no 
transporte coletivo. O que se observa é, sim, uma queixa pura e simples ao fato de aquelas 
pessoas que utilizam o carro estarem perdendo espaço nas cidades.  
Interessante notar, contudo, que apesar do estardalhaço feito por alguns segmentos sociais, 
a percepção geral sobre o tema é outra bem distinta. Pesquisa elaborada pelo Instituto 
Datafolha e divulgada em setembro de 2014 aponta que as ciclovias, por exemplo, são 
aprovadas por 80% da população. Na mesma linha, levantamento da Rede Nossa São Paulo 
e do Ibope, também de setembro, indica que 90% da população quer mais faixas exclusivas 
de ônibus. 
Isso tudo demonstra que, mais que o cumprimento da legislação, medidas tomadas pela 
administração pública voltadas à mobilidade urbana são, também, decisões políticas que 
podem contrariar interesses. Mas, acima das resistências pontuais, precisam ser 
implementadas em nome do bem comum.  



 
Ademais, são exemplos da importância de se discutir as ações de um plano de mobilidade 
com a população, de modo que todos tenham a responsabilidade sobre as decisões de 
futuro. No entanto, é necessário também que esta população seja composta de uma massa 
crítica, consciente dos impactos de suas decisões. É isso, em certa medida, o que estamos 
percebendo na cidade de São Paulo: apesar das resistências fortes, alardeadas pela 
imprensa, às ações adotadas pela prefeitura, a maior parte das pessoas está ciente da 
relevância dos projetos. Isso mostra, também, uma comunidade cada vez mais preparada 
para mudar seus comportamentos e a forma como se relaciona com o espaço onde vive.   
São passos certeiros rumo a uma mobilidade com sustentabilidade social, conceito que, 
como nos explica Jan Gehl, consiste em “dar aos vários grupos da sociedade oportunidades 
iguais de acesso ao espaço público e também de se movimentar pela cidade.” 
 
(*) Natália Pianegonda é jornalista da Confederação Nacional do Transporte 
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