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O desenvolvimento urbano da cidade de São Paulo teve como principal característica a 
ênfase em investimentos no sistema viário. Após a implantação das primeiras 
ferrovias, no final do século 19, deu-se início ao crescimento urbano e populacional da 
cidade. A intensificação econômica demandou melhorias no deslocamento da 
população, o que levou à implantação de linhas de bondes, inicialmente à tração 
animal. No início do século 20 inicia-se a operação das primeiras linhas de bondes 
elétricos. Na década de 1920 surgem as primeiras linhas de ônibus para complementar 
a já insuficiente rede de bondes, expondo o vertiginoso crescimento urbano da cidade 
e de sua demanda por transporte. 
A partir da década de 1930 surgem os planos para remodelação da cidade com ênfase 
no sistema viário. O mais notório deles, o Plano de Avenidas de Prestes Maia, deu 
início à estruturação da cidade a partir de anéis viários e artérias radiais, com a 
construção de grande parte das atuais avenidas da cidade. Diversos outros planos 
vieram ao longo das décadas seguintes, sempre reforçando uma lógica rodoviarista em 
detrimento do transporte sobre trilhos. A consequência deste processo foi a 
desativação dos bondes, o sucateamento do sistema ferroviário, e a ênfase no 
transporte público baseado no ônibus, atrelados ao intenso crescimento periférico da 
cidade, pautado pela segregação social e espacial. Investimentos em transporte de alta 
capacidade, como o metrô, chegaram tardiamente no final da década de 1960, com 
implantação descontínua e lenta, comprometendo o transporte público e incentivando 
a migração da população para o transporte individual. 
Segundo dados da United Nations (2014), a região metropolitana de São Paulo possui 
hoje mais de 20 milhões de habitantes, compondo o quinto maior aglomerado urbano 
do mundo. A pesquisa Origem Destino realizada em 2007 indica que 66% da população 
realiza suas viagens diárias por modo motorizado (coletivo e individual), enquanto 33% 
realiza suas viagens diárias por modo não-motorizado (bicicleta e a pé). Dentre as 
pessoas que utilizam o modo motorizado, 55% utiliza o transporte coletivo, enquanto 
44% utiliza o transporte individual. Tais dados indicam uma necessidade urgente de 
ampliação da rede de transporte público de massa, além de investimentos em outros 
modais de média capacidade e melhoria entre as conexões de intermodalidade, 
sempre em uma escala metropolitana. 
É fundamental também priorizar os meios de transporte não-motorizados. O pedestre 
é, talvez, o principal ator da circulação urbana, já que inevitavelmente alguma parte 
dos trajetos será feito a pé. Contraditoriamente, é o que menos tem prioridade neste 
sistema. Os fatores que explicitam esta condição envolvem a má qualidade das 
calçadas, além de sinalização viária e projetos de transporte que prioriza o fluxo de 
carros nas vias em detrimento dos pedestres. O município de São Paulo possui leis que 
exigem dos proprietários dos lotes a manutenção da qualidade das calçadas. Porém a 



 
 

fiscalização parece inócua se imaginarmos a dimensão territorial da cidade e suas 
complexidades topográficas, o que indica que a plena acessibilidade dos passeios só 
seria alcançada em um longo prazo. 
O gigantismo de São Paulo explicita a complexidade de seus problemas de mobilidade. 
A solução exige análises profundas e um intenso planejamento, com envolvimento da 
população, órgãos técnicos e dos setores públicos (prefeituras, governos e regiões 
metropolitanas), além do comprometimento político para que estes planos sejam de 
fato implantados. Investir em diferentes modais, motorizados e não motorizados, e na 
sua integração física e tarifária, pode, talvez, nos apontar a possibilidade de um futuro 
menos aterrador. 
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