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“A teoria sem prática vira “verbalismo”, 

assim como a prática sem teoria, vira 

ativismo. No entanto, quando se une a prática 

com a teoria tem-se a práxis, a ação criadora 

e modificadora da realidade (Paulo Freire, 

1996) 



 

RESUMO 

 

Este trabalho tem por propósito pesquisar a mobilidade urbana brasileira, com enfoque no 

modal bicicleta, tendo como estudo de caso a utilização do modal na cidade de Niterói e 

Curitiba. A mobilidade urbana é uma subespécie do direito à cidade, que pode ser definido, 

como o aproveitamento equitativo dos recursos materiais e imateriais oferecidos pela cidade, 

norteado por princípios de sustentabilidade, democracia, solidariedade e justiça social. Na 

cidade forjada pelo capitalismo, especialmente nos países periféricos latino-americanos, 

entretanto, a mobilidade urbana apresenta-se segregadora, estabelecida sob um aparato 

socioeconômico de profunda concentração de renda e exclusão social, em que aqueles que 

convivem perto das centralidades têm melhor acesso a diversos modais de transporte, 

enquanto os que vivem na periferia sofrem diariamente o peso da segregação em seu processo 

de mobilidade. Nesta dissertação, estudaremos os motivos que levaram o processo de 

estigmatização da bicicleta e o atual processo de desestigmatização, sob o enfoque de 

conceitos como cidadania, movimentos civis, revisões de paradigmas socioeconômicos e de 

tratamento do meio ambiente. A orientação epistemológica escolhida para construção desta 

dissertação está subsidiada na Teoria Crítica, sob as lentes dos estudos capitaneados 

principalmente por Horkheimer, David Harvey, Lefebvre e Milton Santos, em que se concilia 

a teoria e prática, evidenciando a dimensão real como locus no qual se desenvolve o processo 

histórico e se constituem as relações sociais (materiais) entre o homem, produzindo-se os 

atores e as instituições.  
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ABSTRACT 

  

This dissertation has the purpose of researching the Brazilian urban mobility, focusing on the 

modal bicycle, having as a case study the use of modal in the cities of Niterói and Curitiba. 

Urban mobility is a subspecies of the right to the city, which can be defined as the equitable 

use of the material and immaterial resources offered by the city, guided by principles of 

sustainability, democracy, solidarity and social justice. In the city forged by capitalism, 

especially in Latin American peripheral countries, however, urban mobility is segregating, 

established under a socioeconomic apparatus with a deep concentration of income and social 

exclusion, in which those who live close to the centralities have better access to transport 

modes, while those living on the periphery suffer daily the burden of segregation in their 

mobility process. In this dissertation, we will study the reasons that led to the process of 

stigmatization of the bicycle and the current destigmatization process, under the focus of 

concepts such as citizenship, civil movements, revisions of socioeconomic paradigms and 

treatment of the environment. The epistemological orientation chosen for the construction of 

this dissertation is subsidized in the Critical Theory, under the lenses of the studies headed 

mainly by Horkheimer, David Harvey, Lefebvre and Milton Santos, in which the theory and 

practice are reconciled, evidencing the real dimension as locus in which develops the 

historical process and constitutes the social (material) relations between man, producing the 

actors and institutions. 

 

 

KEYWORDS: Right to the City. Urban Mobility. Mode of Transport. Bicycle. Public Policy.  

Financialization of housing policy.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nesta dissertação teremos a mobilidade urbana eficiente como tema, enfocando o uso 

do modal bicicleta com estudo de caso nas cidades de Niterói e Curitiba. 

A mobilidade urbana é uma subespécie do direito à cidade e, para sua melhor 

compreensão, devemos primeiro, então, abordar então o que é este último direito.  

Na Carta Mundial pelo Direito à Cidade de 2006
1
, que é um documento produzido a 

partir do Fórum Social Mundial Policêntrico sediado em Quito, este direito é definido como o 

“usufruto equitativo das cidades dentro dos princípios de sustentabilidade, democracia, 

equidade e justiça social”.  

E assim continua o referido documento: “é um direito coletivo dos habitantes das 

cidades, em especial dos grupos vulneráveis e desfavorecidos, que lhes confere legitimidade 

de ação e organização, baseado em seus usos e costumes, com o objetivo de alcançar o pleno 

exercício do direito à livre autodeterminação e a um padrão de vida adequado.” 

A expressão “direito à cidade”, com a configuração próxima a que temos hoje, foi 

inicialmente apresentada na obra Le Droit a La Ville (1968), em que o filósofo e sociólogo 

francês Henri Lefebvre contesta a visão determinista e metafísica do urbanismo modernista, 

recusando-se a aceitar a visão de que os problemas da sociedade estariam adstritos a questões 

espaciais e ou meramente arquitetônicas.  

 Para Lefebvre e Harvey, o espaço urbano é produzido pelo social, assim como o 

indivíduo é reformulado subjetivamente por esse mesmo espaço num constante processo de 

trocas. Na perspectiva desse direito, o ser humano, reificado pelas forças econômicas sob o 

comando do aparato estatal, deve reassumir seu papel de sujeito e retomar os espaços e 

funcionalidade urbanos que lhe pertencem, atingindo assim, na verdade, o resgate de sua 

própria natureza humana, relacional por essência. 

 A cidade existe por causa do homem e para o homem e não este para servir como 

vassalo à estruturação cruel e fria tal como se tem apresentado em geral por todo o mundo. 

Contrariamente a este desiderato, a configuração da maioria das cidades, 

especialmente as de países periféricos latino-americanos como o Brasil, está estabelecida 

sobre um aparato socioeconômico de profunda concentração de renda e exclusão social, em 

que o espaço urbano e seus atributos são apenas usufruídos por parcela muito pequena da 

                                                           
1
 Disponível em: < http://www.polis.org.br/uploads/709/709.pdf>. Acesso em: 8  nov. 2017. 
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sociedade, enquanto milhares de pessoas sofrem as consequências da depredação do meio 

ambiente, segregação socioespacial e ausência de acesso aos equipamentos públicos.  

A progressiva financeirização da moradia contribui em muito para essa configuração 

excludente da cidade e pode ser definida como o fenômeno em que a escassez de recursos 

para as melhorias em infraestrutura urbana e a ânsia por lucro do setor financeiro acaba por se 

sobrepor aos interesses sociais no que diz respeito ao acesso a bens públicos e alcance de 

direitos sociais fundamentais. 

Num cenário deste tipo, a cidade nem de longe é equitativa, pois a terra, 

principalmente a que está atendida por equipamentos públicos, é cara e inacessível a maior 

parte da população. Nessa dinâmica, a cidade não é mais um direito e sim mais uma 

mercadoria. 

A luta por revisão desses padrões segregacionistas, por todo o mundo tem sido uma 

constante
2
, pois, numa cidade equitativa e justa, as pessoas e seus pertences locomovem-se e 

são transportadas com fluidez, sem maiores embaraços de quaisquer origens para que se 

reconheçam como usufruidores das benesses geradas pela construção citadina, sejam elas 

materiais e imateriais.  

Com uma altíssima taxa de urbanização que alcança o patamar de 84,36% atualmente, 

de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil apresenta 

grandes problemas de mobilidade urbana, que pode ser definida como a condição em que se 

realizam os deslocamentos das pessoas e cargas no espaço urbano, de acordo com o art. 4º, 

inciso II, da Lei 12587/2012
3
.  

 Vários outros fatores levam a essa mobilidade urbana ineficiente. Podemos citar a má 

qualidade do transporte público no Brasil, um estímulo desde a década de cinquenta a uma 

cultura eminentemente rodoviarista, inclusive com redução de impostos do Governo Federal 

para incentivar a compra de automóveis, a concessão exacerbada de crédito ao consumidor 

para compra deste tipo de veículo e a falta de planejamento urbano e arquitetônico. 

Para que se tenha noção da gravidade em que se encontra a nossa mobilidade urbana, 

entre 163 metrópoles analisadas por site internacional especializado em comparar as 

metrópoles sobre diferentes aspectos, o Brasil tem 7 capitais brasileiras com o trânsito mais 

                                                           
2
 Protesto no Brasil em 2013, denominado por Manifestações dos 20 centavos ou Jornada de junho de 2013.   

3
 Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12587.htm>. Acesso em: 12 

out. 2018. 
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lento do mundo
4
.  Recife, por exemplo, é considerada a décima cidade mais lenta do mundo, 

sendo a mais lenta do Brasil, seguida em segundo lugar pelo Rio de Janeiro.  

Neste panorama, um modal bastante já utilizado cidades com menos de 60000 

habitantes, em que a prestação de serviço público de transporte coletivo é geralmente mais 

crítica, vem progressivamente sendo reconhecido nas políticas públicas de mobilidade urbana 

por todo o país: a bicicleta.  

Diante da ideia de que os meios de transportes mais modernos como automóveis, 

caminhões e metrôs, altamente poluentes, resolveriam os problemas de mobilidade urbana, 

por um longo período acreditou-se, conforme consignado pela Empresa Brasileira de 

Planejamento de Transportes (GEIPOT) em seu Manual de Planejamento Cicloviário (2001, 

p. 3) que a bicicleta era uma “tecnologia ultrapassada e fadada ao completo desaparecimento”, 

o que, na verdade, revelou-se uma afirmação falaciosa diante das crises energéticas, da 

revisão de parâmetros de proteção ao meio ambiente e de paradigmas sociais.  

De fato, movimentos de luta pela inclusão da bicicleta no cotidiano e seu 

reconhecimento como modal de transporte, crises energéticas que buscaram modais menos 

poluentes como o Primeiro Choque do Petróleo ocorrido em 1973 e o acolhimento de uma 

visão multidisciplinar sobre a mobilidade urbana acabaram por se refletir nas políticas 

públicas, que passaram a incluir o modal na política urbana de planejamento de municípios, 

estados e União.  

Apesar de progressivamente o quadro de uso da bicicleta nas cidades brasileiras estar 

aumentando, diversos empecilhos ainda se apresentam, tais como a falta de reconhecimento e 

respeito ao modal por parte de grande parcela de habitantes, ausência de infraestrutura 

satisfatória para o uso do veículo com diminuição de riscos aos ciclistas e demais munícipes, 

ausência de integração entre modais e o resquício de uma estigmatização da bicicleta como 

transporte de usuários “excluídos sociais” e, portanto, desmerecedores de respeito e atenção.    

Sob este enfoque deste caminho até aqui descrito quero analisar a mobilidade urbana, 

seus avanços e desafios atuais, aprofundando os estudos sobre a utilização do modal bicicleta 

nos últimos anos com o estudo de caso nas cidades de Niterói e Curitiba.  

Pretendo analisar os motivos pelos quais o reconhecimento do uso do modal e de sua 

efetiva utilização em cidades de médio porte ainda é bastante insatisfatório, em regra, apesar 

de haver desde o ano de 2012, uma lei que institui as diretrizes da Política Nacional de 

Mobilidade Urbana (Lei 12587/12), que confere prioridade dos modos de transportes não 

                                                           
4
 Disponível em: <https://www.numbeo.com/traffic/comparison.jsp.>. Acesso em: 31 ago. 2018. 
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motorizados sobre os motorizados, como expressa o artigo 6º, inciso II, do diploma legal em 

apreço. 

Ainda que no ano de 2014, a mobilidade urbana eficiente tenha sido incluída como 

direito social na Constituição Federal de 1988 (artigo 144, §10, inciso I) por emenda 

constitucional, no capítulo referente à segurança pública, em tópico sobre a segurança viária, 

observo um grande discrepância entre o estágio normativo em que nos encontramos e a 

situação fática apresentada: ausência de diferentes modais de transporte, privilegiando-se 

ainda a cultura rodoviária; valor das tarifas extremamente desproporcional aos salários pagos; 

parcas políticas públicas de mobilidade urbana no que se refere à bicicleta, embora o número 

de usuários esteja progressivamente aumentando a cada ano em cidades de médio e grande 

porte; ausência de previsão nos currículos educacionais de estudos e discussões sobre a 

mobilidade urbana e o estímulo ao respeito e adequada utilização entre os diferentes modais.  

Apesar desse quadro insatisfatório ainda persistente, observei que a bicicleta, antes 

considerada modo de deslocamento somente de cidadãos de classes econômicas menos 

desfavorecidas, tendente ao completo desaparecimento para alguns especialistas, vem 

recebendo paulatinamente seu status de modal de transporte, sendo incluída em políticas 

públicas que estimulam a sua utilização, tornando-se progressivamente mais uma opção de 

transporte pouco poluente, eficaz e que demanda pouco uso do solo urbano.  

Segundo a Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP)
5
, nos últimos cinco 

anos, houve um grande aumento de usuários da bicicleta no Brasil, de forma geral, e, por 

exemplo, na cidade de Niterói
6
, especialmente após a integração deste modal de transporte 

com o modal aquaviário denominado de “barcas”, que faz a travessia Rio-Niterói-Rio.  

Niterói, a sétima cidade em índice de desenvolvimento humano no país, é considerada 

uma cidade de região metropolitana satélite “ciclável”, ou seja, favorável ao uso da bicicleta. 

No centro e bairros adjacentes, existe um perímetro ciclável de cerca de 10 km, em que o 

deslocamento por bicicleta é muito mais rápido do que o automóvel, sobretudo em situações 

de congestionamento. O potencial da bicicleta, enquanto meio de transporte neste contexto, 

não pode ser negligenciado, devendo ser altamente estimulado com a construção de estrutura 

cicloviária e fomento da cultura de respeito ao modal.  

A estrutura cicloviária está sendo paulatinamente aumentada na cidade, com a criação 

de ciclovias ou ciclofaixas, fomentada por pressão de organizações civis dedicadas ao 

                                                           
5
 Relatório Geral elaborado pela Associação Nacional de Transportes Públicos em 2012. Disponível em: < 

http://www.antp.org.br/sistema-de-informacoes-da-mobilidade/apresentacao.html>. Acesso em: 12 out. 2018. 
6
 Disponível em: <http://niteroidebicicleta.rj.gov.br/index.php/biblioteca/relatorios-e-pesquisas>. Acesso em: 12 

out. 2018. 
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reconhecimento efetivo da bicicleta como modal de transporte e também por políticas 

públicas de mobilidade urbana.  

Diversos empecilhos, no entanto, ainda se apresentam neste processo de 

reconhecimento da bicicleta como um modal útil e respeitável, desde a falta de estrutura 

básica, até o desrespeito dos demais cidadãos com os ciclistas. 

Ainda há uma estigmatização da bicicleta, considerado pelo próprio munícipe 

niteroiense como um veículo somente utilizado por pessoas de condições socioeconômicas 

das camadas mais empobrecidas da sociedade, o que, num país periférico como o Brasil, gera 

um desrespeito por todo o grande potencial de modal de transporte, que é muito pouco 

poluente, silencioso, mais acessível a todas as classes sociais e que gera muitos benefícios à 

saúde emocional e física dos usuários, ainda contribuindo em muito para o equilibro do meio 

ambiente.  

Os objetivos são analisar as mutações sociais referentes ao direito de mobilidade 

urbana eficiente e a utilização do modal bicicleta no Direito Comparado e no Brasil, tendo as 

cidades de Niterói e Curitiba como estudo de caso e compreender os possíveis motivos pelos 

quais a situação fática destoa do que as normas preconizam no que tange à mobilidade urbana 

eficiente no Brasil, especialmente no que se refere ao modal de transporte denominado 

bicicleta. 

De maneira específica, objetivo a investigar e contextualizar a bicicleta como modal 

de mobilidade urbana; analisar a estigmatização da bicicleta como modal de transporte e atual 

movimento de “desestigmatização”; investigar o fator custo da mobilidade urbana e influência 

sobre a contratação do trabalhador (direito ao trabalho); correlacionar o uso da bicicleta e o 

direito à saúde; analisar a nossa construção de cidadania e o impacto sobre o uso da bicicleta e 

apurar fatores que facilitam e dificultam o uso do modal. 

Ainda investigarei e sistematizarei a regulação jurídica do tema na Legislação 

Internacional e no Direito Comparado e na legislação brasileira, bem como analisarei o 

processo de urbanização brasileiro e analisarei a incorporação da bicicleta nesta dinâmica de 

mobilidade urbana diante da deficiente prestação de serviços de transportes públicos no 

Brasil. 

Delimitei ainda como objetivos específicos a análise da exclusão social no espaço da 

cidade, com a financeirização da moradia e do uso do solo, bem como a atual revisão do 

modelo eminentemente rodoviarista de mobilidade urbana, que se reformula também com o 

impacto das crises energéticas no curso da história mundial e brasileira, o que também acabou 

por ocasionar um resgate da bicicleta como modal de transporte. 
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Parto da hipótese prévia que, apesar de ter sido criado um arcabouço normativo sobre 

direito à cidade e mobilidade urbana eficiente, estas duas espécies de direito ainda podem ser 

consideradas quimeras por parte de maior parte da nossa população. 

Atribuo tal fato ao nosso processo de urbanização excludente, em que as cidades são 

estruturadas com fim precípuo de criar as condições materiais para a difusão dos interesses do 

capital e não ao atendimento das necessidades básicas dos seres humanos. Estes interesses, 

indubitavelmente, atendem unicamente a um pequeno número de grupos com posição 

dominante no mercado, exercendo um grande controle sobre a disposição do território, via 

produção e consumo, conforme nos adverte Santos (2009). 

A financeirização da moradia e o processo de periferização espraiam as cidades pelo 

nosso território, sem que haja por parte do Poder Público a extensão dos serviços de 

fornecimento de energia elétrica, saneamento básico, pavimentação e transporte, o que conduz 

cada vez mais ao acirramento da já degradada condição de mobilidade urbana existente. 

Mesmo neste modelo hostil de construção de cidades, entretanto, nos últimos dez anos 

houve um incremento da utilização da bicicleta nas cidades de médio e grande porte, o que 

nos leva a conjecturar que, apesar de todas as adversidades, os ciclistas vão forçando um 

caminho de reconhecimento e respeito em relação ao modal de transporte de que se valem, 

aumentando ainda a pressão sobre a efetiva implantação do sistema normativo sobre 

mobilidade urbana no que concerne às políticas públicas em relação ao uso da bicicleta nas 

cidades de Niterói e Curitiba, que serão nosso estudo de caso neste trabalho acadêmico. 

Apesar de consideramos um avanço a progressão da inclusão da bicicleta como modal 

de transporte nas cidades no que tange aos reclamos sociais, consideramos que a abertura de 

um novo “front” de mobilidade urbana, no entanto, não pode resolver a problemática social 

do empobrecimento exponencial da população e seu alijamento da cidade, pois a 

“planificação urbana, entretanto, é, sobretudo, voltada para os aspectos da cidade cujo 

tratamento agrava os problemas, em vez de resolvê-los”, conforme nos ensina Santos (2009, 

p.113). 

A orientação epistemológica escolhida para construção desta dissertação está 

subsidiada na Teoria Crítica, sob as lentes dos estudos capitaneados principalmente por 

Horkheimer, David Harvey, Lefebvre e Milton Santos, em que se concilia a teoria e prática, 

evidenciando a dimensão real como locus no qual se desenvolve o processo histórico e se 

constituem as relações sociais (materiais) entre o homem, produzindo-se os atores e as 

instituições. 
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No que concerne às categorias teóricas ou de análise, trabalharemos com o direito à 

cidade, mobilidade urbana, crises energéticas, a cidadania, as políticas públicas, o processo de 

urbanização brasileiro, a exclusão social e a financeirização da moradia. 

O tipo de pesquisa utilizado será a qualitativa e a quantitativa, utilizando as técnicas 

bibliográficas, documentais e estudo de caso. 

As fontes de pesquisa e análise serão documentais (relatórios, legislação, informativos, 

depoimentos orais e escritos, documentos informativos arquivados em repartições públicas e 

organizações não governamentais e reportagens) e, no que tange à teoria, valer-me-ei de 

livros, teses brasileiras e estrangeiras. 
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2 A MOBILIDADE URBANA EFICIENTE COMO ESPÉCIE DO DIREITO À 

CIDADE  

 

Neste capítulo, tendo observado que no meio acadêmico jurídico tradicional havia 

certa desconfiança sobre a real juridicidade do tema mobilidade urbana, como se o seu estudo 

só pertencesse às áreas da engenharia, arquitetura e geografia, por exemplo, resolvi partir de 

uma análise normativa documental mais geral mundial para demonstrar a importância e 

atualidade do direito à cidade e, consequentemente, da subespécie de direito à mobilidade 

urbana no mundo e no Brasil. 

Analisa-se o direito à cidade sob o enfoque da lente de Lefebvre (1968), em que se 

traz à baila que a verdadeira miséria urbana não se adstringe unicamente à falta de moradia ou 

emprego, mas à apatia criada nos espaços urbanos pelas longas jornadas tomadas no 

deslocamento casa-trabalho e pela ausência de tempo para interação social de qualidade em 

espaços de lazer e interação, embotando-se a natureza humana no que tange ao seu anseio de 

transformação revolucionária e possibilidade de encontros. 

Perquiro ainda historicamente a criação e inserção da bicicleta no mundo e sua 

chegada ao Brasil, em que primeiramente foi tida como uma modernidade e depois como 

modal estigmatizado e unicamente utilizado por excluídos sociais diante da cultura 

eminentemente rodoviarista fomentada na segunda metade do século XX. 

 

2.1 Direito à cidade e mobilidade urbana no panorama mundial 

 

Para tratarmos de mobilidade urbana, devemos inicialmente tratar do direito à cidade, 

que, não nasceu como direito, mas como movimento de luta da sociedade civil por melhores 

condições de vida no espaço urbano, espaço de concretização de embates sociais e de 

exercício de cidadania, ou seja, nasce como fenômeno sociológico.  

As pautas desses movimentos sociais incluem o repúdio à depredação ambiental, à 

aceitação de que pessoas não tivessem acesso à moradia (os sem-teto), à exclusão de 

indivíduos de suas localidades por implementação de processos de gentrificação, ao 

desalojamento indevido de moradores por causa da financeirização da moradia sob o 

comando do Estado, à exclusão social dos menos favorecidos socialmente como pessoas de 

diferentes etnias, mulheres, crianças, idosos e daqueles que fizeram outras opções no que se 

refere a orientações sexuais. 
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Bello e Ribeiro (2018) sustentam que, muito antes da Constituição da República 

Federativa de 1988 dispor sobre as cidades em breve capítulo sobre a Política Urbana (arts. 

182 e 183) e ainda de forma esparsa pelo texto constitucional
7
, já havia uma série de lutas 

civis pelo reconhecimento de uma vida digna na cidade por todo o mundo. 

Para exemplificar estes movimentos sociais, podemos citar os Écologistes, movimento 

de ação radical francês que se dedicava aos embates por modo de vida urbano ecologicamente 

mais aceitável na década de 1970, movimentos revolucionários em Oaxaca, no México, em 

Cochabamba (2000 e 2007), em El Alto, Bolívia em (2003 e 2005), a mobilização popular 

corporificada no Fórum Nacional pela Reforma Urbana (FNRU) nas décadas de 1980 e 1990, 

no Brasil, que culminou com a promulgação do Estatuto da Cidade em 2001, e o Fórum 

Social dos Estados Unidos, em junho de 2007, em Atlanta, movimento social que criou uma 

Aliança pelo Direito à Cidade com atuação em cidades como Nova Iorque e Los Angeles.  

 De movimento de trabalhadores fabris revolucionários desejosos de mudança, o 

processo de crescente urbanização mundial, muda paulatinamente o locus de onde provêm os 

embates e anseios: a cidade e seus excluídos sociais, os trabalhadores urbanos, aqueles que 

não querem se adequar às condições de vida degradantes que os processos econômicos 

hegemônicos lhes tentam impor.  

A expressão “direito à cidade”, com a configuração próxima a que temos hoje, foi 

inicialmente apresentada na obra Le Droit a La Ville (O Direito à Cidade, 1968), em que o 

filósofo e sociólogo francês Henri Lefebvre contesta a visão determinista e metafísica do 

urbanismo modernista, recusando-se a aceitar a visão de que os problemas da sociedade 

estariam adstritos a questões espaciais e/ou meramente arquitetônicas. 

A progressiva financeirização da moradia contribui em muito para essa configuração 

excludente da cidade e pode ser definida como o fenômeno em que a escassez de recursos 

para as melhorias em infraestrutura urbana e a ânsia por lucro do setor financeiro acaba por se 

sobrepor aos interesses sociais no que diz respeito ao acesso a bens públicos e alcance de 

direitos sociais fundamentais.  

Num cenário deste tipo, a cidade nem de longe é equitativa, pois a terra, 

principalmente a que está atendida por equipamentos públicos, é cara e inacessível a maior 

parte da população.    

A cidade, então, não é mais um direito e sim mais uma mercadoria. O cidadão passa a 

ser consumidor e, como sabemos, nem todos os consumidores têm acesso a todos direitos 

                                                           
7
 Conforme o artigo 6º, caput; artigo 25, §3º; artigo 144, §10, I; e art.156, I. 
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sociais, também transformados em commodities: saúde, educação, educação, mobilidade 

urbana, lazer, acesso a equipamentos públicos. 

De acordo com Harvey (2014), o direito à cidade, de onde deflui o direito à 

mobilidade urbana, é um direito humano, subjugado por uma lógica de mercado liberal, em 

que o direito à propriedade privada e taxas de lucro estratosféricas suplantam o real acesso 

àquele direito, relegando a cidade e o bem-estar que ela possa oferecer a somente uns 

pouquíssimos detentores de capital. 

Nas palavras do precitado geógrafo e antropólogo (2014, p. 81): 

 

[...] A qualidade de vida urbana tornou-se uma mercadoria, assim como a própria 

cidade, num mundo em que o consumismo, o turismo e a indústria da cultura e do 

conhecimento se tornaram os principais aspectos da economia política urbana. A 

tendência pós-moderna de encorajar a formação de nichos de mercado – tanto 

hábitos de consumo quanto formas culturais – envolve a experiência urbana 

contemporânea com uma aura de liberdade de escolha, desde que se tenha dinheiro. 

 

 

A própria configuração tomada pela cidade advém da utilização do produto excedente, 

o que a torna um locus ontologicamente de luta de classes, criando um laço inegável entre o 

desenvolvimento do sistema capitalista e o próprio processo de urbanização. 

   Neste cenário, surgem processos de gentrificação, financeirização da moradia e 

grande especulação imobiliária, em que os economicamente excluídos são obrigados a cada 

vez mais viver em bairros periféricos e não nas centralidades, o que acaba por impactar 

enormemente na mobilidade urbana, que também se elitiza e oprime os desprovidos de 

posses.   

Sob a perspectiva do direito à cidade, desejamos exercer um poder coletivo sobre o 

processo de urbanização, inicialmente calcado na noção individualista da propriedade. A 

revisão da construção e do desfrute da cidade como um fenômeno exclusivo acessado por 

uma minoria que possui o excedente de capital é o mote de tessitura desse direito, que impõe 

a revisão da cidade do capital para a progressiva construção da cidade das pessoas.  

 Uma nova pauta de reivindicação surge nesta luta pela cidade equitativa: a mobilidade 

urbana. À necessidade de circulação frenética para escoamento de fatores de produção, o 

trabalho, produtos, mercadorias e capital contrapõe-se a dificultosa mobilidade de grande 

parte das pessoas que vivem na cidade, pois a mobilidade eficiente também se torna uma 

mercadoria, acessível a poucos. 
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Com uma crescente urbanização, a luta por revisão desses padrões segregacionistas, 

por todo o mundo tem sido uma constante
8
, pois, numa cidade equitativa e justa, as pessoas 

locomovem-se e são transportadas com fluidez, sem maiores embaraços de quaisquer origens 

para que se reconheçam como usufruidores das benesses geradas pela construção citadina, 

sejam elas materiais e imateriais. 

Por se tratar de um direito relativamente novo, de natureza coletiva, muitos estudiosos 

têm dificuldade em visualizar a mobilidade urbana como um tema também adstrito ao campo 

dos estudos do Direito, geralmente o analisando sob o prisma único da arquitetura e 

urbanismo, engenharia ou até mesmo da geografia.  

A multidisciplinaridade e os múltiplos enfoques que se podem aplicar à temática, no 

entanto, são incontestes. Na seara jurídica, com o crescente e expressivo processo de 

urbanização mundial, que se estima atingirá o patamar mundial de até 65% das pessoas 

vivendo em cidades até o ano de 2050, a mobilidade urbana é objeto de estudos, discussões 

em fóruns mundiais e elaborações normativas que influenciam nosso ordenamento jurídico, 

como os que serão citados a seguir. 

Na Carta da Organização dos Estados Americanos, tratado multilateral datado de 30 

de abril de 1948 e ratificado pelo Brasil em fevereiro de 1950, a modernização da vida rural, o 

estímulo a um crescente processo de industrialização com acesso ao direito de bem-estar 

material, o fornecimento da habitação adequada e condições urbanas que proporcionassem 

oportunidades de vida sadia, produtiva e digna foram consideradas metas básicas a serem 

seguidas pelos Estados signatários, com base no art. 34, alíneas, d, e, k, e l. 

 Na noção de adequabilidade da moradia apresentada na Carta, encontra-se o acesso 

aos equipamentos públicos, o que inexoravelmente conduz ao direito à mobilidade urbana 

também adequada. 

Na Carta Europeia de Garantia dos Direitos Humanos na Cidade, aprovada em Saint-

Denis, França, em 2000, por sua vez, a preocupação com o deslocamento na cidade é expressa 

em seu preâmbulo. No art. 22, em seus itens, 1, 2 e 3, a Carta confere tratamento específico ao 

direito de circulação e à tranquilidade na urbe, atribuindo às autoridades locais o 

reconhecimento de que os cidadãos devem dispor de meios de transporte públicos acessíveis, 

fomentando-se ainda o uso de veículos não poluentes. Pedestres, segundo o texto em 

comento, devem ter áreas de circulação reservadas de maneira permanente, ou em certos 

momentos do dia. 

                                                           
8
 Protesto no Brasil em 2013, denominado de Manifestação dos 20 centavos ou Jornada de junho de 2013.   
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O Comitê das Nações Unidas, constituído por 18 especialistas em matéria de direitos 

humanos, criado em 1985 com a finalidade de avaliar o cumprimento do Pacto Internacional 

sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC) de 1966 e ratificado pelo Brasil em 

1992, emitiu em 2004 as observações gerais sobre o direito à moradia ao analisar relatórios 

emitidos pelos Estados signatários, consignando que a moradia adequada é aquela que permita 

acesso a opções de emprego, levando em consideração que os custos de tempo e financeiros 

para chegar aos postos de trabalho e retorno à residência podem impor exigências excessivas 

às famílias mais pobres (item 8, f, das observações gerais).  

Observa-se claramente que referido documento internacional já atesta em 2004 a 

segregação dos cidadãos mais pobres no que tange ao acesso à mobilidade urbana, pois a 

distância das moradias em que residem acaba por comprometer a própria empregabilidade do 

indivíduo pela ausência de modicidade das tarifas do transporte público. 

  Muitas vezes esse processo de mobilidade excludente acaba por diminuir 

consideravelmente a qualidade de vida das pessoas mais pobres com o excessivo tempo gasto 

no deslocamento casa-trabalho-casa ou até mesmo comprometer-lhe parcela muito excessiva 

do parco orçamento com esta espécie de custo.  

Na mesma linha principiológica até aqui desenvolvida, em 2005 é aprovada a Carta 

Montrealense de Direitos e Responsabilidades, que entrou em vigor em 01 de janeiro de 2006, 

elaborada por um grupo de trabalho composto por cidadãos denominado Laboratório da 

Democracia, sob a alçada do Presidente da Câmara Municipal e do Chefe do executivo 

municipal de Montreal, visando ao favorecimento de acesso às atividades e aos equipamentos 

coletivos de lazer, atividades físicas e desportos (art. 22, c) e favorecer os meios de transporte 

coletivo e outros transportes, limitando a circulação de carro no ambiente citadino (art. 24, d). 

 A acessibilidade ao espaço físico no ordenamento do território da municipalidade 

também é um dos compromissos da Carta de Montreal (art. 28, f), podendo qualquer cidadão 

que se sinta lesionado nestes direitos agir administrativamente junto do Ombudsman da 

cidade, sem prejuízo de acesso ao Poder Judiciário para reconhecimento de direitos 

constitucionais e infraconstitucionais.  

Digno de nota na Carta Montrealense é a figura do Ombudsman, junto ao qual 

qualquer cidadão que se sinta lesionado em compromissos expressos no documento pode agir 

administrativamente mediante a elaboração de uma queixa.  

O Ombudsman detém a atribuição de interpretar os regulamentos municipais de 

acordo com o que estabelece a Carta. Quando se considera que uma queixa é razoavelmente 

admissível, uma mediação pode ser levada a cabo por este protagonista, que deve tentar 
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encontrar a melhor composição entre as partes envolvidas. Tal mediação será objeto de 

relatório apresentado ao Conselho Municipal.  

 Note-se que a Carta Montrealense, por ser oriunda de debates meramente 

administrativos e não estar submetida a processo legislativo, não pode ser invocada em 

instâncias judiciais como causa de pedir, devendo o cidadão valer-se do ordenamento jurídico 

local para implementação de seu desiderato junto ao Poder Judiciário, se for o caso, conforme 

dicção dos artigos 32, 33 e 34.       

A Carta Mundial pelo Direito à Cidade, publicada em 2006, documento produzido a 

partir do Fórum Social Mundial Policêntrico de mesma data, após discussões em fóruns 

sociais nas cidades de Quito (2004), Barcelona (2004) e Porto Alegre (2005), em seu artigo 

XIII, dispõe sobre o direito ao transporte público e à mobilidade urbana com ênfase ao 

transporte público acessível, a preços razoáveis, demonstrando ainda preocupação com as 

diferentes necessidades ambientais e sociais envolvidas na operacionalização desse direito.  

O documento em testilha também traz a lume, no artigo XIII, itens 1, 2 e 3, o estímulo 

do uso de veículos não poluentes como a bicicleta, com a circulação de pedestres e com a 

acessibilidade das pessoas portadoras de necessidades especiais aos equipamentos públicos. 

 O enfoque na crescente melhoria do bem-estar do cidadão é a tônica presente na 

elaboração da Carta, bem como o direito de participação no processo de desenvolvimento da 

cidade, atendendo-se ainda a princípios de equidade, não discriminação, responsabilidade, 

transparência e sustentabilidade. 

  Em 2009, o Comitê de Mobilidade Urbana da organização Cidades e Governos 

Locais Unidos (CGLU), na cidade de Stuttgart, na Alemanha e a organização civil Cities for 

Mobility (Cidades para Mobilidade) editaram um documento intitulado Agenda 21 para a 

mobilidade
9
, em que as tônicas para trato do tema foram a inclusão social, o desenvolvimento 

da economia, ao mesmo tempo em que se visa à proteção do meio ambiente contra agressões 

desnecessárias. 

Além do estímulo ao crescimento do transporte de massa, ao invés do individual 

motorizado, especial ênfase do documento foi conferida ao modal bicicleta e ao deslocamento 

a pé, para isso reforçando a necessidade de obras de infraestrutura cicloviária, bem como 

calçamentos para deslocamento peatonal.  

 Na Agenda 21 para a Mobilidade, pontos interessantes foram trazidos a debate como 

exemplos de fatores que devem ser analisados na mobilidade urbana do século XXI: alta taxa 

                                                           
9
 Disponível em:< http://i-nse.org/wp-content/uploads/Cities-For-Mobilitiy_Agenda21.pdf>. Acesso em: 7 mai. 

2018. 
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de urbanização mundial, a enorme valorização imobiliária das terras próximas aos núcleos 

centrais da cidade e o crescimento dos valores dos aluguéis, o que faz com que muitas 

famílias se mudem para regiões mais afastadas e distantes das centralidades, além do 

crescimento da taxa de nomadismo dos trabalhadores.   

Discutiu-se também na agenda o quanto a falta de mobilidade leva à segregação em 

termos de desenvolvimento educacional, acesso a trabalho, cultura, saúde e participação 

política, razão pela qual os seus idealizadores consideraram que a ausência desse direito 

fundamental acaba por se constituir em um obstáculo ao desenvolvimento e acesso à cidade. 

Ponto digno de ser trazido à baila é que a educação para a mobilidade urbana na 

Agenda foi considerada um fator de inclusão social, propondo-se, inclusive, que, nas escolas, 

desde o primeiro segmento do ensino fundamental, houvesse a inclusão do tema nos 

currículos.  

 No que se refere à formulação de políticas públicas urbanas, a Agenda mostrou 

perspicácia ao considerar que o exponencial crescimento das compras via e-commerce e 

necessidade de entregas dos produtos com prazos ínfimos e precisos são fatores da atualidade 

que devem ser avaliados como fator impactante da mobilidade urbana eficiente. 

Em relação a esta tendência negocial, atualmente já se vê a bicicleta como modal 

também de entrega dessas mercadorias em distância curtas e médias, constando do setor 

empresarial algumas sociedades que desenvolvem este tipo de atividade
10

 no Brasil, inclusive. 

Na América Latina, tem-se a Carta da Cidade do México pelo Direito à Cidade
11

, 

datada de julho de 2010, surgida a partir de debates entre diversas organizações sociais, civis, 

entidades governamentais e cidadãos. A iniciativa foi bem recebida também pelo Governo do 

Distrito Federal mexicano desde princípios de 2007, tendo sido realizado vários eventos 

públicos de discussão sobre o direito à cidade. Importante consignar que só a Zona 

Metropolitana do Vale do México tem mais de 20 milhões de habitantes, sendo umas das 

regiões mais povoadas do planeta. 

Nesta iniciativa advinda de debates múltiplos populares, em clara demonstração do 

exercício pleno da cidadania, considera-se que uma cidade inclusiva preserva o direito à 

liberdade de circulação, resguardando, ainda, total acesso ao transporte público e mobilidade 

                                                           
10

 Em meio ao caos do trânsito, em grandes metrópoles ou cidades do interior, a bicicleta se apresenta, cada vez 

mais, como transporte alternativo. O modal luta, agora, por espaço como ferramenta de trabalho. Ágeis e 

ambientalmente sustentáveis, elas surgem como opção aos carros e, principalmente, às motos para entregas 

urbanas. Disponível em: 

<http://www.revistabicicleta.com.br/bicicleta_noticia.php?bike_entrega_encomendas_de_forma_sustentavel&id

=30014>. Acesso em: 7 mai. 2018. 
11

 Disponível em: < http://base.d-p-h.info/pt/fiches/dph/fiche-dph-8584.html>. Acesso em: 12 out. 2018. 



28 
 

urbana (item 3.2.1). A criação de novas centralidades de atividades econômicas, políticas e de 

educação na malha urbana é levada em consideração para melhoria da mobilidade (item 

3.3.5), bem como o fomento a modais de transportes não poluentes (item 3.3.5).   

Em respeito à proteção ao meio ambiente, a Carta da Cidade do México ainda prevê 

expressamente o estímulo ao deslocamento a pé, com a construção de vias de pedestres, 

sinalizadas e iluminadas, e expressamente consigna que deve ser estimulado o uso da bicicleta 

como modal de transporte por ser não poluente (item 3.3.6).  

No Brasil, a Organização das Nações Unidas, através do Programa das Nações Unidas 

para Assentamentos Humanos (UN-Habitat), realizou em 2010 o Fórum Urbano Mundial 

(FUM), sobre o tema “Direito à Cidade: Unindo o Urbano Dividido”, com mais de 18 mil 

participantes, na Zona Portuária da cidade do Rio de Janeiro. Tal fórum ocorre de dois em 

dois anos desde o ano de 2002, e a primeira edição foi realizada em Nairóbi, no Quênia, e teve 

como tema a urbanização sustentável.  

O direito à cidade é o eixo para discussão e aperfeiçoamento de ações de políticas 

públicas neste fórum da ONU, divulgando-se ainda um relatório denominado “O Estado das 

Cidades no Mundo 2010/2011: Unindo o Urbano Dividido
12

”. Dados, artigos e informações 

escritos por acadêmicos, gestores e especialistas sobre o problema da rápida urbanização no 

planeta e modos de superá-los são compilados. 

O município do Rio de Janeiro apresentou no Fórum a “Carta do Rio de Janeiro sobre 

o Direito à Cidade
13

”, em que reafirmou o reconhecimento do direito à cidade inclusiva, como 

um novo paradigma socioambiental em que a equivalência de oportunidades aos bens 

materiais e imateriais oferecidos seja ofertada a todos os habitantes temporários ou 

permanentes da cidade. Para este mister, de acordo com o relatório do Fórum, reafirmou-se a 

necessidade de políticas públicas articuladas por toda a sociedade civil e instituições 

governamentais.  

No FUM, ainda se demonstrou franca preocupação com o tema mobilidade urbana em 

toda a América latina, tratando-o como um dos maiores problemas nevrálgicos atuais.  

Enfatizou-se no relatório, no item 26, que a população mais pobre é a que mais sofre com a 
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 Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-HABITAT). Estado das  

Cidades do Mundo 2010/2011- Unindo o Urbano Dividido. 

Fonte<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/100408_cidadesdomundo_portugues.pdf>. Acesso em 

17 abr. 2018. 
13

 Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-HABITAT). Report of the Fifth Session 

of the Word Urban Forum.  Fonte: <https://unhabitat.org/wp-content/uploads/2016/07/wuf-5.pdf>. Acesso em 

17 abr. 2018. 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/100408_cidadesdomundo_portugues.pdf
https://unhabitat.org/wp-content/uploads/2016/07/wuf-5.pdf
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carência de mobilidade urbana eficiente por geralmente residir em áreas desprovidas de 

centralidades e equipamentos públicos. 

Outro ponto do documento (UN-HABITAT, 2010, p. 50), tratado no item 11, foi a 

inacessibilidade das favelas no Brasil no que tange à mobilidade, reforçando-se que estradas 

de acesso deveriam ser construídas até mesmo para que houvesse acesso de veículos de 

socorro e outros serviços. 

 Relevo especial foi conferido à necessidade de criação de sistema integrado de 

transportes para se evitar o que foi denominado de “divisão de mobilidade”, ou seja, a 

diferença de qualidade de acesso à mobilidade por usuários de baixa renda e grupos sociais 

que auferem uma renda maior na sociedade. 

Uma das mesas redondas do FUM aqui realizadas tinha como mote a expressiva 

segregação social também revelada na mobilidade urbana em países periféricos
14

, em que 

especialistas sobre urbanismo enfatizaram o elevadíssimo custo do transporte para famílias de 

baixa renda e como o uso de veículos não motorizados e transporte público com tarifas 

módicas poderiam ajudar a melhorar essa problemática.  

Novos conceitos e mudanças de paradigma como o do transporte essencialmente 

rodoviarista nas políticas públicas também foram sugeridos na mesa redonda. Gênero e nível 

socioeconômico também deveriam ser aspectos levados em consideração na elaboração de 

planejamentos, pois, de acordo os especialistas presentes, um bom enfoque da mobilidade 

urbana deve levar em consideração também essas nuanças, ao contrário do que se preconiza 

na lógica tradicional da engenharia do transporte urbano. 

Mais uma vez, o impacto da segregação na mobilidade urbana e o acesso à moradia, 

trabalhos e serviços públicos foram trazidos a lume pelos estudiosos. No relatório (2010, p. 

62), extraiu-se a conclusão de que a ênfase nas políticas urbanas do transporte urbano deveria 

ser colocada no ser humano ao invés de ser colocada nos modais de deslocamento 

unicamente.   

Outra importante organização civil que discute o direito à cidade e, consequentemente, 

a mobilidade urbana, é o denominado Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU) do Inglês 

United Cities and Local Governments (UCLG), uma associação de governos locais 

autônomos e democráticos, fundada em 2004, com membros de 140 países em todos os 

continentes, com mais de mil cidades e 112 associações locais, que visa a representar 
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Round table: bridging the urban divide. Tema IX-99 do Relatório, p. 61. 
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interesses e valores das cidades e governos locais em nível internacional. Sua sede fica em 

Barcelona, na Espanha.  

O Comitê da CGLU sobre a Inclusão Social, Democracia Participativa e Direitos 

Humanos, em 2013, após debates com vários representantes de 12 cidades em Istambul, 

dentre elas representantes de Belo Horizonte e Porto Alegre, editou um documento com 

diretrizes para as políticas públicas denominado “Por um mundo de Cidades Inclusivas
15

” 

para a consecução da meta de desenvolvimento social. 

Neste documento novamente debateu-se a necessidade de criar uma eficiente 

mobilidade urbana e planificação estratégica, com acessibilidade a transporte público de 

qualidade, como medida de efetivo reconhecimento de direitos humanos e reconhecimento da 

integração e pertencimento do cidadão ao seu locus (POR UM MUNDO DE CIDADES 

INCLUSIVAS, 2013). 

A Comissão de Inclusão Social, Democracia Participativa e Direitos Humanos da 

CGLU também editou documento denominado Princípios Norteadores de Gwangju para 

Cidades pelos Direitos Humanos
16

, extraído das conclusões do Fórum de 2014 realizado na 

República da Coreia pelos Direitos Humanos nas Cidades, em que restou consignado que a 

mobilidade urbana adequada, economicamente acessível e adaptável, como serviço público, é 

um corolário do direito à cidade e dos direitos humanos. 

Em 2016, a CGLU apresentou também o quarto relatório mundial sobre a 

descentralização e democracia local intitulado Co-criando o Futuro Urbano (a Agenda das 

Metrópoles, Cidades e territórios). Com 390 páginas, o estudo demonstra firmemente a tônica 

de preocupação com o tema mobilidade urbana, democracia e direitos humanos. 

No tópico referente ao desenvolvimento econômico (ibidem, 2016, p. 79), analisou-se 

o impacto das recessões e a desigualdade da distribuição de renda como catalisador das 

inovações na mobilidade, tais como o compartilhamento de carros e bicicletas em diversos 

locais. Além dos modais de transporte de massa de largo espectro (ônibus, trens, metrôs, 

aviões), foram feitas considerações também sobre deslocamentos de curto alcance no 

perímetro urbano, sobre os quais se estimula sejam utilizados diferentes tipos de modais, 

especialmente os não poluentes, bem como o estímulo ao deslocamento a pé. 
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 UCLG Committee on Social Inclusion, Participatory Democracy and Human Rights. For a Word of Inclusive 

Cities. Disponível em: <https://www.uclg-

cisdp.org/sites/default/files/CISDP_For_a_world_of_inclusive_cities.pdf> Acesso em: 15 out. 2018.  
16

 UCLG Committee on Social Inclusion, Participatory Democracy and Human Rights. Co-criando o Futuro 

Urbano (a Agenda das Metrópoles, Cidades e Territórios). Disponível em: <https://www.uclg-

cisdp.org/sites/default/files/Gwangju%20Guiding%20Principles%20for%20Human%20Rights%20City%20adop

ted%20on%2017%20May%202014.pdf>. Acesso em: 13 out. 2018. Nota 9 do preâmbulo. 
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A mudança de padrões de consumo com uma revisão radical focada na 

sustentabilidade ambiental também foi abordada no relatório (ibidem, 2016, p. 90), o que, 

inexoravelmente, conduz à reanálise do gerenciamento dos padrões de construção de moradia, 

energia e utilização dos modais, o que traz à baila de entendimento o conceito de mobilidade 

sustentável.  

No relatório, a implantação do BRT (Bus rapid Transit) na década de 1970 em 

Curitiba foi considera projeto pioneiro, digno de ser considerado modelo exportador para 

outras cidades da América Latina (Bogotá) e africanas (Joanesburgo).  

Todos os documentos até aqui citados demonstram que a temática da mobilidade 

urbana eficiente tem sido alvo de intensos debates mundiais, sobre o qual especialistas das 

mais diversas áreas de conhecimento, inclusive os da área jurídica, juntamente com 

governantes locais, organizações civis e cidadãos, estão mantendo intenso intercâmbio de 

informações, estudos e pesquisas, considerada a relevância do tema para o bem-estar do ser 

humano.  

O processo interessante é que muitos dos documentos sobre os quais discorremos 

não advêm de iniciativas meramente legislativas, ou seja, como fruto da democracia indireta 

(sistema representativo). Muito pelo contrário, advém de intensos debates entres cidadãos, 

especialistas e protagonistas públicos principalmente dos Poderes Executivo e Legislativo. O 

paradigma participativo-direto de democracia tem sido amplamente utilizado no tema direito à 

cidade e à mobilidade urbana, dado o impacto direto das discussões na vida do cidadão em 

geral e a multiplicidade de enfoques sociais e técnicos que pode ser aplicada ao assunto. 

 

2.2 O arcabouço jurídico-normativo do direito à mobilidade urbana no Brasil 

 

Muitos indivíduos são privados do acesso à mobilidade urbana por causa do elevado 

custo dos transportes públicos, o que acaba por impactar em sua educação, acesso a trabalho, 

saúde e, até mesmo na manutenção de laços familiares quando são impossibilitados de visitar 

parentes por ausência de modicidade de tarifas. 

 Além disso, quando têm acesso ao transporte, padecem longas horas de viagem em 

razão de uma cultura eminentemente rodoviarista e individualista de mobilidade, ainda 

encontrada em muitas cidades brasileiras no arranjo do planejamento urbano.  

 Partindo desse cenário socioeconômico, estima-se que a população brasileira 

atualmente encontra-se precipuamente nas cidades, alcançando um índice de 84,36% de taxa 



32 
 

de urbanização no ano de 2010, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE)
17

. 

O IBGE identificou 63 concentrações urbanas brasileiras com mais de 300 mil 

habitantes em projeto do ano de 2015
18

 que tem como intento, além do estudo socioespacial 

de nosso território, ajudar nas escolhas das políticas públicas que serão implantadas, em 

alinhamento às necessidades dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS e da 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável
19

.   

Esta altíssima taxa de urbanização traz à baila a ideia de cidade como um imã 

atrativo de pessoas, “um campo magnético que atrai, reúne e concentra os homens”, que nos é 

apresentada por Rolnik (1995, p. 13), acabando por configurar a formação sociopolítica da 

cidade. Se por um lado a cidade atua como um imã, revela por outro, uma característica 

paradoxal, que é a complexa segregação, reunião de medos e anomias deste território. 

Este processo de crescimento das cidades brasileiras desenvolvido precipuamente no 

século XX, no entanto, foi implementado com muitos resquícios de características do período 

colonial e imperial, tais como concentrações de riquezas, poder e terra em nome de poucos 

favorecidos, bem como pelo coronelismo e pelo uso do direito como instrumento de reforço 

dessas vicissitudes.  

Nosso processo de urbanização corporativa gerou cidades com problemáticas 

bastante similares, como déficit crônico de moradia em condições de habitabilidade mínima, 

como saneamento básico, déficit de acesso à mobilidade urbana eficiente, à saúde e ao lazer.  

É a cidade do capital e não das pessoas, que foi forjada segundo o aparato técnico e 

científico voltado para o escoamento do excedente do capital, voltada para o interesse das 

grandes corporações e que ainda se vale do aparato estatal para a consecução de seus fins.  

Nessa perspectiva urbanizadora, afirma Santos (2009, p. 10) que: 

 

A cidade em si, como relação social e como materialidade, torna-se criadora de 

pobreza, tanto pelo modelo socioeconômico de que é suporte como por sua estrutura 

física, que faz dos habitantes das periferias (e dos cortiços) pessoas ainda mais 

pobres. A pobreza não é apenas o fato do modelo socioeconômico vigente, mas, 

também do modelo espacial. 
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 IBGE. Censo demográfico 1940-2010. Até 1970 dados extraídos de: Estatísticas do século XX. Rio de 

Janeiro: IBGE, 2007, no Anuário Estatístico do Brasil, 1981, vol. 42, 1979. Acesso em 17 abr. 2018. 
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em 2015, assim como da Nova Agenda Urbana, pactuada na III Conferência das Nações Unidas sobre Moradia e 
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No campo normativo, desde a promulgação da Constituição da República Federativa 

de 1988, ou seja, há 30 anos, a preocupação do constituinte já era a garantia do bem-estar dos 

habitantes e a utilização do solo urbano em atendimento às funções sociais da cidade, em 

nítida oposição ao conceito de cidades segregadoras e disfuncionais, em que o perfil 

mercadológico capitalista, voltado para a acumulação de riquezas e especulação imobiliária 

altamente predatória, prepondera. 

Inicialmente nosso legislador constituinte originário
20

, conforme dispõem o artigo 21, 

inciso XX e artigo 30, caput, referia-se ao acesso a transportes urbanos e coletivos, isto é, ao 

deslocamento de pessoas. Os transportes coletivos, no entanto, constituem-se apenas em uma 

das facetas de um conceito mais amplo que é o de mobilidade urbana, que é definida pelo 

artigo 4º, inciso II, da Lei nº 12.587/2012 como “a condição em que se realizam os 

deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano”. 

A definição de mobilidade urbana confere um caráter sistemático e dinâmico ao 

trânsito, transporte coletivo, à logística de distribuição das mercadorias, a construção da 

infraestrutura viária, a gestão de calçadas e outros temas correlatos aos deslocamentos que 

ocorrem no espaço urbano.  

Nessa formulação conceitual adotada, a funcionalidade das políticas formuladas é 

permeada por questões socioeconômicas, sustentabilidade ambiental, uso do solo e suas 

implicações e de gestão pública. 

Na esteira da preocupação mundial com o direito à cidade sustentável e adequada aos 

interesses das populações locais, entra em vigor o Estatuto da Cidade em 2001
21

, 

regulamentando os artigos 182 e 183 da Constituição da República Federativa de 1988, 

expressamente referindo-se, em seu artigo 2º, inciso I, à garantia ao transporte como diretriz 

para o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. 

Apesar de o Estatuto da Cidade ter sido um grande avanço social à época, não 

contemplou especificamente a temática mobilidade urbana nestes exatos termos, limitando-se 

a consignar que as cidades com mais de 500 mil habitantes deveriam elaborar um plano de 

transporte urbano integrado, em consonância com o Plano Diretor ou nele inserido, como 

prevê o artigo 41, §2º, da Lei nº 10.257/2001. 
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BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 
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21
Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece 

diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10257.htm> Acesso: 17 abr. 2018. 
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Para tanto, enfatizou através do artigo 2º, inciso II c/c artigo 3º, IV, a necessidade de 

uma gestão democrática e participação da população e associações representativas para a 

formulação, execução e planejamento de planos, projetos e programas que envolvam a 

mobilidade urbana. 

Em 1º de Janeiro de 2003, cria-se o Ministério das Cidades
22

, durante o mandato do 

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o que foi um fato inovador nas políticas urbanas, sendo 

de atribuição deste ministério a elaboração das políticas de desenvolvimento, de habitação 

popular, saneamento ambiental e transporte urbano e participação na formulação das 

diretrizes gerais para a conservação dos sistemas urbanos de água
23

. 

Maricato (2007) sustentou que a criação deste ministério supria um vazio 

institucional governamental da União no que tange ao trato integrado da política urbana e o 

destino das cidades. Para a autora, a visão atomista dos setores de moradia, habitação e 

mobilidade dificultava as análises e implementação desses direitos, especialmente por se 

considerar que mais de 84% da população brasileira vivem em cidades atualmente.  

Até a criação do referido ministério, a última política proposta de política urbana de 

implementada pelo governo federal deu-se entre os anos de 1964 e 1985 durante o regime 

militar. Com a crise fiscal dos anos 80 e a derrocada do Sistema Financeiro de Habitação e do 

Sistema Financeiro do Saneamento, as políticas urbanas com esse viés foram relegadas a 

segundo plano, em normas dispersas e sem conexão aplicadas unicamente pela União, de 

acordo com Rolnik (2015). 

No Ministério das Cidades, encontra-se hoje a Secretaria Nacional de Mobilidade 

Urbana (SeMob), que tem como missão “fomentar a implantação da política de mobilidade 

urbana com a finalidade de proporcionar o acesso universal à cidade, de forma segura, 

socialmente inclusiva e sustentável” (SEMOB, 2003, s.p.)
24

. 

Em 2012, após 17 anos de tramitação no Congresso Nacional, promulga-se a Lei nº 

12.587, de 3 de janeiro
25

, que institui as diretrizes a serem adotadas nas políticas públicas de 
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desenvolvimento que envolvem a mobilidade urbana, o que foi um marco na gestão de 

políticas públicas, especialmente por se ter permitido a priorização do transporte coletivo e do 

transporte não motorizado sobre o transporte motorizado individual.  

Em tal diploma legal, a mobilidade é expressa no artigo 4º, II, como “condição em 

que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano”, tendo como uma 

das diretrizes, conforme dispõe o artigo 6º, II, a “prioridade dos modos de transportes não 

motorizados sobre os motorizados e dos serviços de transporte público coletivo sobre o 

transporte individual motorizado”. 

O Plano de Mobilidade Urbana (PMU) é o instrumento previsto no artigo 24, caput, 

da Lei 12.587/2012, para a efetivação da política nacional nela prevista, conferindo-se grande 

ênfase aos modos de transporte não motorizados para os deslocamentos, como dispõem os 

artigos 23, IV e 24, V, bem como o foco no planejamento do deslocamento a pé ou por 

bicicleta nos municípios sem sistema de transporte público coletivo ou individual. 

Na Lei 12587/2012, a obrigatoriedade de elaboração do PMU é imposta às 

municipalidades com mais de 20.000 habitantes
26

, contrariamente ao que dispunha o Estatuto 

da Cidade, que previa este tipo de plano apenas para cidades com mais 500.000 habitantes, e, 

naquela lei, o plano é muito mais abrangente em seu conteúdo, abrangendo, além da própria 

infraestrutura viária e serviços, assuntos como os mecanismos e instrumentos de 

financiamento do transporte público coletivo
27

.   

Na mesma linha de crescente conscientização, o legislador pátrio edita a Emenda 

Constitucional de nº 82, em 2014, incluindo o direito fundamental à mobilidade urbana 

eficiente no parágrafo 10º, inciso I, do art. 144 da Carta Política de 1988, que trata da 

segurança pública.  

A necessidade de que as políticas públicas de moradia, mobilidade, saneamento e 

meio ambiente sejam feitas de modo articulado e integrado na federação entre União, Estados 

e municípios, o que se intitulou de “governança interfederativa”, levou à promulgação em 

janeiro de 2015, do Estatuto da Metrópole
28

, com o intuito de trazer visão holística à gestão 

pública brasileira de origem essencialmente atomística, conferindo continuidade e 

funcionalidade às práticas de gestão adotadas entre os diversos entes federativos. 

Nessa mesma toada, em setembro de 2015, o constituinte derivado alça o transporte à 

categoria de direito social, com a edição da Emenda Constitucional nº 90, que alterou o art. 6º 
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 Art. 24, §1º. 
27

 Art. 24 e incisos. 
28

 Lei nº 12587, de 12 de janeiro de 2015. Institui o Estatuto da Metrópole, altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho 

de 2001, e dá outras providências. 
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da Lex Mater. O transporte, neste contexto, refere-se tanto à mobilidade de pessoas como o de 

cargas, na esteira do que dispõe o art. 1º da Lei 12587/2012.  

Em 2015, o Ministério das Cidades, através da Secretaria com atribuição, edita o 

PlanMob, que se intitula um caderno de referência para elaboração de plano de mobilidade 

urbana nos municípios e cidades. Neste caderno, preconiza-se que a mobilidade deve ser 

analisada conjuntamente com o uso e a ocupação do solo, saúde e qualidade de vida das 

pessoas, isto é, o prisma que é conferido ao assunto é um prisma humanitário, e não o enfoque 

do capital.  

Cita-se, inclusive, a manifestação de junho de 2013, conhecida como Manifestação 

dos 20 centavos, em que a população se reuniu para reivindicar providências de serviços 

públicos coletivos de qualidade com tarifas módicas como um dos motes para criação do 

Plano de Mobilidade Urbana (PlanMob). 

As várias mortes causadas no país em acidentes de trânsito (cerca de 43 mil óbitos 

por ano), bem como o excessivo tempo gasto com deslocamento médio em grandes capitais, 

prejudicando as condições de vida dos usuários de transporte públicos, assim como um 

crescente índice de poluição atmosférica e sonora também foram motivadores para a 

publicação do PlanMob.   

Até mesmo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), associação civil, 

sem fins lucrativos, que exerce função delegada estatal por intermédio do Conmetro/Sinmetro, 

órgãos do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio publicou a norma ABNT 

NBR ISO 37120:2017 para análise do Desenvolvimento Sustentável de comunidades, em que 

criou indicadores para orientar e medir serviços urbanos e qualidade de vida. 

Na NBR ISO 37120/17, como indicadores que compõem o desenvolvimento 

sustentável da comunidade, estão os de governança, transporte e planejamento urbano, a 

reforçar a importância dos tópicos para a classificação de uma cidade como sustentável, na 

esteira do que, inclusive, preconiza-se no objetivo de nº 11 da Agenda 2030 da Organização 

das Nações Unidas
29

. 
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 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇOES UNIDAS. Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável, 2015. Disponível em:<https://nacoesunidas.org/wp-
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2.3 O panorama da mobilidade urbana em algumas cidades mundiais  

 

No ranking mundial de países desenvolvidos em relação à mobilidade urbana, um 

dos critérios determinantes para a conceituação é o transporte público coletivo eficiente, 

juntamente com a integração entre modais.  

Alguns estudos, como de Fagnani (2017), por exemplo, apontam que o metrô seria a 

espinha dorsal de um sistema complexo que deve estar interligado como a utilização de VLT, 

bondes, ferries, ciclovia, estímulo ao deslocamento a pé com faixas exclusivas para pedestres 

e também para o ônibus. 

No ranking mobilidade urbana com ênfase em transporte público eficiente, valendo-

se de critérios como conforto, conveniência, eficiência, limpeza, rapidez e facilidade de 

utilização dos serviços, o Inhabitat, blog ligado ao Boston Architectural College, fez uma lista 

com as cinco cidades que mais se destacam no mundo: 1º lugar: Tóquio; 2º: Nova Iorque; 3º 

Londres; 4º: Paris e 5º: Moscou
30

.  

De acordo com Fagnani (2017), Tóquio tem o sistema de transporte mais complexo e 

completo do mundo. O metrô conta com 224 estações e 13 linhas que totalizam 286 km. 

Muitas estações da rede são separadas por apenas 250 metros de distância. 

Nova Iorque, por sua vez, apresenta diversas possibilidades de locomoção e possui 

um dos sistemas de metrô mais velhos e extensos do mundo, contando com 369 km de 

extensão, 468 estações em operação e 24 linhas. 

Londres também tem o mais antigo metrô do mundo. Começou a operar em 1863 e 

conta com 268 estações e cerca de 400 km de extensão. O metrô articula-se com vasta rede de 

ônibus, trens na superfície e bondes suburbanos que garantem a mobilidade diária da 

população. Até recentemente, o metrô de Londres era também o maior do mundo. Mas, em 

2014, foi ultrapassado pelo metrô de Xangai (567 km), cujo primeiro trecho foi inaugurado 

em 1990. 

O sistema de transporte público de Paris está estruturado em torno do metrô que 

possui 214 km de extensão, 16 linhas e 301 estações (sendo possível encontrar uma estação de 

metrô a cada 500 metros). Além disso, a cidade conta com sistema de aluguel de bicicletas 

com 1.400 estações articuladas aos demais meios de transporte coletivo. 
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 Disponível em: http://www.mobilize.org.br/noticias/4125/os-cinco-melhores-transportes-publicos-do-

mundo.html. Acesso em: 16 set.2018. 
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Finalmente, Moscou aparece na lista com uma das cinco cidades que mais se 

destacam em transporte coletivo de qualidade. Também nesse caso, a rede está estruturada em 

torno do metrô inaugurado em 1935 que possui 309 km de extensão, 12 linhas e 186 estações. 

No que se refere ao estímulo ao transporte cicloviário, a Holanda lidera o ranking 

mundial de infraestrutura e estímulo ao transporte. Atualmente são 22 milhões de bicicletas 

num país de 17 milhões de habitantes31.  

  Estima-se que atualmente 34% dos deslocamentos de até 7,5 km no país são 

realizados por bicicletas, e nele estão situadas três cidades (Amsterdã, Utrecht e Eindhoven) 

que são consideradas as melhores cidades para se pedalar no mundo
32

. 

Este quadro fático hoje apresentado, no entanto, apresentou alterações ao longo da 

história holandesa baseado em alterações na economia, movimentos sociais e políticas 

públicas que seguiam os apelos pelo fortalecimento do uso da bicicleta como veremos a 

seguir.   

No início do século XX, as bicicletas sobejavam no país e eram considerados modais 

de transporte respeitados e utilizados por homens e mulheres. Apesar de haver carros na 

Holanda, o modal com preponderância de uso era a bicicleta.  

A cultura de políticas públicas rodoviaristas, baseada na industrialização massiva de 

carros à espera de público consumidor no pós-guerra, entretanto, foi imposta no país por volta 

dos idos dos anos 1950-1960. Os automóveis tomavam o espaço na cidade, numa política 

pública de incentivo a viagens motorizadas, caras e poluentes.  

As estatísticas de morte no país por acidentes rodoviários assustavam após o 

estímulo à cultura rodoviarista. Em 1971, por exemplo, foram 3.300 mortes relacionadas a 

acidentes com automóveis.  A morte de cerca de 400 crianças neste mesmo ano incomodou 

profundamente a população, que, através de diversos movimentos civis, rebelou-se contra o 

fomento desse tipo de modal no país, exigindo mais segurança viária. Um dos movimentos 

mais memoráveis foi o “Stop de Kindermoord” (“Parem de matar crianças”). 

A primeira líder do movimento, a srª. Maartje van Putten, hoje com 65 anos, em 

entrevista, mostrou sua indignação com os fatos ocorridos à época, demonstrando que, como 

cidadã, a invasão do espaço urbano por filas extensas de carros, em detrimento da qualidade 

                                                           
31

 Fonte: Transport and mobility, Statistics Netherlands, 2016, p. 79. Disponível em: 

<https://www.cbs.nl/-/media/_.../2016-transport-and-mobility.pdf>. Acesso em 16 de set. 2018.  
32 

Fonte: Reportagem do Jornal Nexo. Disponível em:  

<https://www.nexojornal.com.br/reportagem/2017/02/27/Como-a-Holanda-se-tornou-um-pa%C3%ADs-de-

ciclistas>. Acesso em 16 de set. 2018. 
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de vida dos cidadãos holandeses, trouxe uma sensação de alijamento, de afastamento do 

território da cidade em relação aos seus moradores: 

 

Eu era uma mãe jovem vivendo em Amsterdam e testemunhei vários acidentes de 

carro na minha vizinhança em que crianças ficaram feridas. Eu vi como partes da 

cidade eram destruídas para abrir espaço para estradas. Eu estava muito preocupada 

com as mudanças sociais que estavam ocorrendo, elas estavam afetando nossas 

vidas. As ruas não mais pertenciam às pessoas que viviam ali, mas sim aos imensos 

fluxos de carros. Isto me fez ficar bastante aborrecida (PUTTEN, 2015, s.p.)
33

. 

 

A acessibilidade de diálogo com a governança local, uma topografia favorável e um 

clima ameno, somados à pressão da população, que fazia diversos protestos em locais de 

acidente, fechando ruas para crianças poderem brincar livremente, ou deitando-se no chão da 

Museumplein (atualmente a praça dos museus) com suas bicicletas, acabaram por trazer 

revisão dos modelos de mobilidade urbana adotados naquele país a partir da década de 1970.  

O movimento “Stop de Kindermood”, inclusive, passou a ser subsidiado pelo 

governo local e ajudou a desenvolver estratégias de planejamento urbano. Uma dessas 

estratégias foi o estabelecimento de ruas ou grupos de ruas em que vários modais de 

transporte devem coexistir em harmonia: as “Woonerf” (traduzidas grosso modo como ruas 

com vida), uma espécie de espaço público dividido entre pedestres, ciclistas, crianças 

brincando e motoristas de carros em velocidades muito baixas.  

Interessante aspecto refere-se à concepção de que deveria haver interação humana 

nestas “Woonerf”, que hoje são mais de 6000 áreas, contato olho no olho entre os usuários, 

em sinal de respeito e solidariedade a cada ser humano que ali divide o espaço público em 

seus deslocamentos. As “Woonerf” são hoje referenciais de planejamento urbanísticos para 

arquitetos e engenheiros de todo o mundo. 

O investimento em infraestrutura cicloviária foi massivo e o país hoje conta com 35 

mil quilômetros de ciclovias e ciclofaixas, integrados com a infraestrutura dos demais modais 

de transporte.  Houve criação de semáforos, que são posicionados na altura da visão dos 

ciclistas, juntamente com a implementação da meta de interligação de vias menores com vias 

maiores, conectando pontos de partida de deslocamento com pontos de chegada.  

O oferecimento de estacionamentos ao ar livre, bem como subterrâneos, é massivo. 

Em frente a estações de metrô, ônibus e demais modais, há amplas áreas para se deixar as 

bicicletas, procurando favorecer sempre o ciclista no processo de interligação de modais.  
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 Reportagem disponível em: <https://www.theguardian.com/cities/2015/may/05/amsterdam-bicycle-capital-
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Profundos investimentos em educação para a mobilidade urbana e medidas para 

acalmar o trânsito (traffic calming) são utilizados para fomentar o uso da bicicleta, como 

redução de velocidade dos automóveis em perímetros urbanos e áreas mais centrais.  

As crianças são ensinadas a usar a bicicleta bem cedo e, posteriormente, desde o 

ensino fundamental os seus currículos escolares contemplam o ensino de regras de trânsito 

para ciclistas. No início da adolescência, fazem testes práticos percorrendo um percurso de 6 

km. Os adolescentes acabam por se tornar os maiores usuários do modal de transporte com 

52% de viagens diárias realizadas
34

. 

Ciclistas são considerados, assim como pedestres, dignos de intensa proteção frente 

aos usuários de automóveis por sua vulnerabilidade. O artigo 185 da lei de trânsito holandesa 

prevê que o motorista é responsabilizado civilmente pelos danos acarretados nos casos de 

colisão com usuários de veículos não-motorizados. Quanto o motorista é o culpado, arca com 

100% dos gastos e, se não o for, arca com 50% do montante apurado. 

Documentários europeus como o Whywecycle
35

divulgam a bicicultura sobre vários 

enfoques. Em termos de teoria cognitiva, alguns especialistas que deram seu depoimento no 

estudo enfatizam que o transitar na cidade de bicicleta traz diversos ganhos aos usuários, tal 

como o exercício contínuo de áreas cerebrais envolvidas com o processo de escolhas e 

raciocínios rápidos, estimulando a inteligência.  

Em termos sociológicos, o constante processo de negociação envolvido no pedalar 

por uma cidade (troca de faixas, quem passa primeiro, reconhecimento de ciclista que deseja 

ultrapassar, contatos direto “olho no olho”) faz com que a sociabilidade dos cidadãos 

envolvidos no processo se desenvolva, além de uma crescente noção de pertencimento, 

solidariedade e proteção que fazem parte de uma noção de cidadania de países em que o 

respeito aos direitos humanos são muito maiores. 

Também considerado um país amigo da bicicleta, a Dinamarca a introduziu em sua 

mobilidade urbana por volta de 1880 e, durante as décadas de 1920 e 1930, era considerada 

símbolo de igualdade e liberdade. Pessoas integrantes de diversas classes sociais dividiam as 

ruas dinamarquesas lado a lado seja para o lazer, seja para o deslocamento até o trabalho. 

A necessidade de expansão capitalista após a segunda guerra mundial, escoando a 

produção de automóveis, no entanto, trouxe à Dinamarca também o mesmo fenômeno 
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 Fonte: Reportagem do Jornal Nexo. Disponível em:  

<https://www.nexojornal.com.br/reportagem/2017/02/27/Como-a-Holanda-se-tornou-um-pa%C3%ADs-de-

ciclistas>. Acesso em 16 set. 2018. 
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ocorrido na Holanda, a implementação do rodoviarismo, atribuindo-se aos automóveis um 

caráter inovador e futurista, o que acabou por moldar o planejamento e concepção das 

cidades.  

A partir da década de 70, no entanto, as políticas de fomento ao modal bicicleta 

retornam ao cenário do país, devido à crise de matriz energética petrolífera, juntamente com 

diversos movimentos civis que protestavam por revisões dos padrões rodoviaristas e sua 

consequente diminuição, a crescente conscientização sobre a proteção ao meio ambiente bem 

como a preocupação sobre a saúde dos dinamarqueses no que tange à prática de exercícios 

físicos.   

Atualmente a bicicleta é considerada um modal de transporte incrustado na cultura 

dinamarquesa. Bebês e crianças muito pequeninas são carregados em assentos especiais nas 

bicicletas de seus pais ou nas denominadas bicicletas de carga (cargo bikes).  Pouco tempo 

depois aprendem a andar no modal, recebendo também toda a formação educacional para se 

portar como ciclista consciente e exigir e atuar com respeito em relação aos demais usuários 

de modais e pedestres.  

 A Dinamarca investe seriamente em infraestrutura e estudos sobre o deslocamento 

por bicicleta. A Confederação das Indústrias Dinamarquesas elaborou estudo em que chegou à 

conclusão de que, se houvesse hoje um aumento de 10% na utilização do modal, o número de 

dias de afastamento por doença no trabalho diminuiria consideravelmente (267.000 dias 

menos pelo total da população), redução em 6% do congestionamento nas cidades maiores e 

cerca de 1 bilhão de Coroas Dinamarquesas seriam economizados no sistema público de 

saúde
36

.  

De 1982 a 2001, extremamente preocupada com a redução da emissão de dióxido de 

carbono na atmosfera, todo orçamento público dinamarquês deveria conter previsão de 

rubricas direcionadas à construção de infraestrutura cicloviária e melhoras em geral para os 

ciclistas. A partir desta data, tal destinação de verbas restou abrandada, mas a Embaixada do 

Ciclismo do país expressamente consignou que esta preocupação deve ser novamente 

retomada nas políticas socioeconômicas adotadas atualmente
37

.  

                                                           
36

 Fontes: Página oficial do governo Dinamarquês. “A Nation of Cyclists”. Disponível em: 
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A Espanha é considerada também um país “amigo” da bicicleta (bike friendly). 

Atualmente um Plano Estratégico Estatal de Bicicleta (PEEB)38, elaborado em 2014, está 

sendo discutindo com movimentos cicloativistas para definir uma política pública para 

promover um uso seguro e sustentável do modal no país, com parte integrante de um projeto 

de mobilidade.  

Neste plano estratégico estipula-se que a bicicleta cumpre uma função social numa 

cidade que se pretende mais saudável, segura e sociável. Diversas estratégias conjugadas em 

níveis federal, estadual e municipal são propostas com descrições de níveis e objetivos 

precisos de atingimento de metas em relação ao estímulo ao transporte. 

Na leitura deste documento, observa-se nitidamente que o estímulo à educação sobre 

mobilidade urbana e ao desenvolvimento da bicicultura precede ao desenvolvimento da 

estrutura cicloviária como estratégia de fortalecimento do modal no país. Este também é o 

entendimento de Coelho Filho e Saccaro Júnior (2017, p. 24): 

  

Os movimentos sociais em geral ainda não exploram o tema da mobilidade, segundo 

uma das stakeholders (atores) das associações empresariais. Isto perpetua um estado 

de “analfabetismo urbanístico”, que prejudica negociações não apenas nas políticas 

de mobilidade, mas também nas políticas de saneamento e moradia. Quanto maior a 

capacidade de entender as múltiplas conexões dentro do espaço urbano, maior a 

capacidade de negociação e diálogo dos cicloativistas e dos integrantes dos 

movimentos sociais urbanos com as esferas governamentais e empresariais. 

 

Atualmente, quanto ao PEEB entabulam-se discussões com atores governamentais 

(La Dirección General de Tráfico) e as associações civis interessadas na edição final do 

plano. Este tipo de negociação firmado entre agentes estatais e sociedade demonstra 

claramente o caráter muito mais democrático participativo de estruturação da cidade europeia, 

com considerações e enfoques maiores nos cidadãos. 

Na América Latina, segundo Flores et al. (2015), a cidade de Bogotá se destaca no 

que tange à mobilidade urbana por bicicleta. Por dia, contabilizam-se 611 mil viagens em uma 

extensão de 392 km de ciclovias. 

Para De Sá (2016), Bogotá é considerada um modelo de cidade que, mesmo diante 

de aumentos de motorização na mobilidade em geral, conseguiu reverter bem esse quadro 

com investimentos massivos em estrutura e conclamação da comunidade para a bicicultura.  

A infraestrutura cicloinclusiva, a participação cidadã na construção da estrutura 

cicloviária, bem como cartilhas informativas e informação digital sobre o uso do modal como 
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áreas de estacionamento e bicicletários, áreas de risco e problemas com a infraestrutura fazem 

com que muitos bogotanos sintam-se estimulados a se deslocarem na cidade com a utilização 

da bicicleta. 

De Sá (2016) aponta que um aspecto interessante ressaltado em documento para 

cicloinclusão na América Latina foi o papel tanto incentivador dos moradores de uma cidade 

no que tange ao desenvolvimento da mobilidade urbana por bicicleta quanto o papel que pode 

vir a obstaculizar a utilização do modal por ausência de fomento à bicicultura na América 

Latina. Segundo Flores et al. (2015, p. 10, grifo nosso): 

 

As políticas de bicicleta, como as que regulam o seu uso, são utilizadas, promovidas 

e inclusive obstaculizadas pela própria comunidade. É necessário que se faça a 

participação dos cidadãos na implementação de políticas cicloinclusiva, o 

planejamento da infraestrutura e a utilização do uso da bicicleta. Dessa forma, 

evitam-se projetos que não foram pensados para o usuário. Qualquer plano ou 

projeto deve incluir desde o início a sociedade civil porque sua opinião e 

conhecimento podem melhorar projetos futuros ou já existentes.  

 

 

Após debate com setores civis e governamentais, a regulação com direitos e deveres 

dos ciclistas e demais envolvidos no processo de implantação e estruturação da mobilidade 

por bicicleta também foi tido como fator determinante para desenvolvimento.  Para Flores et 

al. (2015, p. 18): “A regulação deve ser específica com as responsabilidades de cada meio de 

transporte em caso de acidente (geralmente recai sobre o veículo de maior peso e aceleração a 

não ser que se demonstre responsabilidade inequívoca do usuário da bicicleta)”39. 
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 Tradução livre da mestranda do seguinte trecho do documento: “La regulación debe ser específica con las 

responsabilidades de cada medio de transporte en caso de accidente (generalmente recae sobre el vehículo de 

mayor masa y aceleración a menos de que se demuestre responsabilidad explícita del usuario de la bicicleta).” 
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3 CIDADANIA, PROCESSO DE URBANIZAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS 

BRASILEIROS: COMO SE ESTRUTURA A MOBILIDADE URBANA EM GERAL E 

POR BICICLETA NO BRASIL NA ATUALIDADE 

 

Neste capítulo, tratarei da configuração da cidadania e processo de urbanização 

brasileiros e sua influência sobre o atual deficiente quadro de mobilidade urbana.  

Analisarei os últimos movimentos civis que tiveram como mote central a luta pelo 

direito de real implementação deste direito, bem como o impacto da adoção de políticas 

públicas para fomentar o deslocamento por bicicleta, ainda subaproveitado no país. 

Por último, baseada em recente estudo muito recente, debruçar-me-ei sobre o 

complexo econômico já formado no país com a utilização da bicicleta, que demonstra grande 

potencial de crescimento, fomentando melhora de qualidade de vida, geração de empregos e 

novas potencialidades como o cicloturismo e a ciclologística, que atendem ao comando 

constitucional de proteção ao meio ambiente, e, por isso, devem ser estimuladas pela 

população e pelo Poder Público. 

 

3.1 Cidadania e processo de urbanização brasileiros: influências sobre a mobilidade 

urbana 

 

Para tratar de mobilidade urbana, inexoravelmente, em uma abordagem holística, 

devemos abordar o processo de formação de cidadania na fase em que se encontra a sociedade 

brasileira. Este tema, por sua vez, entrelaça-se profundamente com o processo de colonização 

e urbanização levado a cabo no nosso país.  

Bello (2011, p. 1) afirma que “na era moderna prevalece a concepção passiva de 

cidadania”, ou seja, adquire-se um status jurídico num modelo de cidadania individualista 

liberal, vinculado a um Estado e isto resulta na aplicação da lei com a contraproposta de 

garantia de direitos, nem sempre efetivada e objeto de codificações quiméricas.  

Ao Estado, na atual concepção de cidadania passiva, atribui-se a noção de provedor 

desse direito, sendo responsável pela alocação dos recursos para minimização do processo de 

desigualdade social existente. 

 O grande impasse, nesse prisma, é que uma das bases sobre que se funda o sistema 

capitalista é a estratificação social em classes, e, então, o sistema econômico criado não pode 

efetivamente prover todos os indivíduos de recursos de maneira equânime, pois isto romperia 

com as estruturas sobre que se baseia o sistema econômico.  
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A esta atual concepção de cidadania na América Latina, o supracitado autor, em sua 

tese, atribui a nomenclatura de estadania, isto é, uma cidadania conferida pelo Estado, 

extremamente dependente do que o Executivo, Legislativo e Judiciário governados por 

interesses econômicos predominantes podem oferecer de maneira escamoteada e trôpega aos 

nominados “cidadãos”.  

Esta cidadania estadocêntrica latino-americana, entretanto, contrapõe-se à experiência 

europeia, que, por muitas vezes tentou-se aqui copiar em termos de normatividade. Na seara 

jurídica, temos a concepção marshalliana de cidadania, em que se confere à 

institucionalização o caráter regente de formação do cidadão, ao invés de se considerar a 

cidadania construída sobre as bases de participação política.  

Trocando em miúdos, no conceito europeu de cidadania, o indivíduo constrói com 

base em movimentos civis e embates sociopolíticos o seu direito de atuar na sociedade, na 

América Latina, por sua vez, espera-se que o Estado, de maneira institucionalizada, com base 

em normas legais, traga ao indivíduo sua conformação como cidadão.  

Dessa maneira o ato fundador da nossa cidadania é um ato de doação e não um ato que 

reconhece a cidadania como ínsita à condição de ser humano, um direito. Se é uma doação, 

então se tem um dever moral ad eternum com o Estado provedor, que é “pago” durante a 

existência do indivíduo com troca de favores e votos aos grupos políticos dominantes.  

Do indivíduo retira-se a combatividade, atribuindo-se às instituições como o 

Legislativo e Judiciário, assim como ao Executivo, o poder de regência e coordenação de suas 

relações sociais num cenário onde abundam direitos formalmente reconhecidos e grassam 

desrespeitos flagrantes ao mínimo estabelecido como condições de vida digna.  

O déficit de cidadania, no entanto, é inconteste. Direitos básicos como saúde, 

educação, moradia, emprego e mobilidade urbana, por exemplo, apesar de formalmente 

consignados na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

parecem realidades ainda distantes de um mundo idílico.  

Observa-se que a grande dificuldade atual é a proteção desses direitos e não o seu 

reconhecimento. Bobbio (2004) já nos alertava sobre este paradoxo, afirmando que os direitos 

naturais são históricos e nascem de “carecimentos”, necessidades que surgem em função das 

condições sociais e quando o desenvolvimento técnico permite satisfazê-las. 

A lista de direitos do homem está em constante multiplicação, em contraposição a uma 

capacidade de atendimento reduzida, que depende, mais que de leis, mas de vontade político-

jurídica de implementação. Assim se manifesta o jurista italiano: 
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Descendo do plano ideal ao plano real, uma coisa é falar dos direitos do homem, 

direitos sempre novos e cada vez mais extensos, e justificá-los com argumentos 

convincentes; outra coisa é garantir-lhes uma proteção efetiva. Na medida em que as 

pretensões aumentam, a satisfação delas torna-se cada vez mais difícil. Os direitos 

sociais, como se sabe, são mais difíceis de proteger do que os direitos de liberdade 

(BOBBIO, 2004, p. 32)
40

. 

 

Deste ponto de uma cidadania “regulada”, fixada em normatividades quase estéreis, 

passamos então à cidadania ampliada na década de transição democrática nas décadas de 1970 

e 1980, em que se reivindicam direitos humanos, pugnando-se por maior distribuição dos 

recursos socioeconômicos existentes. 

Cidadania e urbanização forjam-se mutuamente em seus estadiamentos sociais de 

forma caótica.  Santos (2009) afirma que a cidade brasileira tal como estruturada é o lugar da 

“deterioração crescente das condições de existência”.  Em resposta, novos atores surgem com 

a criação e formação da cidade, encontrando o processo de urbanização no Brasil, segundo o 

autor, sua maturidade no século XIX e sua atual forma no século XX.  

De um país eminentemente agrícola até a Segunda Guerra Mundial, entre a década de 

1940 e 1980, a população brasileira migra com expressiva força para a cidade, alcançando 

uma taxa de urbanização de 26% da população na década de 40 e atingindo 68% na década de 

80, de acordo com Santos (2009).  

Esta mudança é atribuída principalmente à produção de café na região Sudeste, com a 

criação de infraestrutura para escoamento e fluidez da produção, tais como estradas de ferro, 

melhoria de portos e criação de meios de comunicação. O capital do comércio internacional 

reforça as bases capitalistas do país no que tange à produção, trabalho e intercâmbio das 

informações.  

A industrialização torna-se intensa a partir da década de 40, podendo ser nominada 

não só como fonte material de mudanças, mas sim como processo social complexo. Forma-se 

um mercado nacional e todos os esforços são realizados para integrá-lo, perseguindo-se a 

meta de se criar a fluidez no território para fazer escoar a produção.  

O espaço físico é profundamente transformado sobre o influxo de conhecimento 

técnico científico e de informação de maneira desigual, sob o comando das imposições de 

influxo do capital vertidos ao país em franca demonstração da consolidação de um 

capitalismo maduro.  

Desde a chegada dos europeus e durante três séculos e meio, o território brasileiro era 

explorado diretamente pela mão humana. Dos mais de cem anos que vão do século XIX à 
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metade do século XX, é o capital através dos recursos técnicos, científicos e informacionais 

que explora e interliga o espaço físico, criando mais mercadorias, possibilidade e necessidade 

de trocas.  

A infraestrutura rodoviária na década de 1960 aumenta exponencialmente, com vistas 

à integração do território, dando azo ao escoamento de mercadorias, fatores de produção e 

migração de pessoas de áreas eminentemente agrícolas para áreas urbanizadas.   

A nova urbanização força o aumento do trabalho intelectual técnico-científico para 

que haja mão de obra especializada.  

Desta forma, a configuração social das cidades também muda. Inicialmente 

destacavam-se nas cidades as pessoas com formação na área de ciências humanas, mas, com a 

crescente introdução do capital internacional pelo território, cada vez mais são necessários 

saberes técnicos das áreas de ciências exatas e agroindustriais para a expansão do sistema 

econômico. 

Essas mutações decretaram grandes transformações no poder intelectual citadino que 

sai do foco do indivíduo e passa para o processo direto de produção, segundo Santos (2009, 

p.51): 

As cidades locais mudam de conteúdo. Antes, eram as cidades dos notáveis, hoje se 

transformam em cidades econômicas. A cidade dos notáveis, onde as personalidades 

notáveis eram o padre, o tabelião, a professora primária, o juiz, o promotor, o 

telegrafista, cede lugar à cidade econômica, onde são imprescindíveis o agrônomo 

(que antes vivia nas capitais), o veterinário, o bancário, o piloto agrícola, o 

especialista em adubos, o responsável pelos comércios especializados.  

 

O campo passa a ser comandado pelas regulações advindas da cidade, ou seja, muda-

se o foco central do meio rural em torno do qual girava a cidade, passando esta a constituir o 

núcleo de onde emanam as atividades reguladoras do meio rural, devido ao alto nível de 

conhecimento técnico-científico exigido para desenvolvimento das atividades agroindustriais. 

Quanto maior a especialização de conhecimentos técnicos, maior a diversidade de 

tipos de cidades no território. Esse processo, no entanto, não ocorreu de forma uniforme no 

território, por razões socioeconômicas e de ordem política.  

 A primeira região a se desenvolver foi a Sudeste, constituindo-se a cidade de São 

Paulo como a metrópole onipresente no território brasileiro. A reorganização técnico-

informacional do território brasileiro estabelece uma redistribuição das classes médias por 

todo o país e dos pobres, que, precipuamente migrando para as grandes cidades, imãs 

atrativos, são subacolhidos em condições degradantes de vida.  
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 Importante papel nessa reorganização socioeconômica territorial é desempenhada 

pelo desenvolvimento de meios de transportes e comunicações pelo país, e justamente, por 

haver diversidade de fomento a estas duas áreas de políticas públicas pelos mais diversos 

entes da federação, a urbanização não se tornou um processo uniforme e generalizado, mas 

sim setorial no Brasil por muitos anos.  

Áreas como a Nordeste e Amazônia, por exemplo, vivenciam por muito tempo uma 

deficiente nucleação, isto é, uma deficiência de cidades concentradoras de poderes político-

administrativos.  

As décadas de 1960 e 1970 são consideradas de intensa modernização brasileira, o que 

impulsiona o processo de urbanização, baseado eminentemente na divisão de trabalho bem 

diversa no território. No Nordeste, a existência de latifúndios como tônica central de 

colonização, fomenta a concentração de renda e impede o aumento do mercado de consumo e 

consequente divisão do trabalho, o que cria uma resistência a um aumento da taxa de 

urbanização neste período. 

Uma constante renovação técnica de uma determinada área, dessa forma, cria uma 

base propícia a um aumento de divisão de trabalho, o que intensifica a criação de cidades que 

tanto aumentam como passam a se interligar por uma relação de interdependência 

(metropolização), criando ainda novas cidades de porte médio em seu entorno, para onde, 

afluem, por vezes, muitas pessoas de nível socioeconômico elevado, que preferem viver em 

cidades menos embrutecidas pelos impasses da confluência de fatores de pobreza causados 

pelas grandes metrópoles.  

Santos (2009, p. 81) informa que há uma tendência no Brasil ao processo da 

desmetropolização, ou seja, os grandes núcleos urbanos se repartem formando novos núcleos 

de contingente de população com a formação de cidades médias de grande porte. Isto difere 

da desurbanização europeia, ou seja, aqui os grandes núcleos urbanos se repartem formando 

novos núcleos de contingente de população.  

Curiosamente, esta desmetropolização se dá com a permanência do fenômeno da 

metropolização, isto é, as cidades crescem, atingem conglomerados e estes conglomerados 

tendem a se repartir formando novas agregações urbanas de médio porte.  

O controle do espaço físico e mercado único, segmentado, hierarquizado e articulado 

que cria nosso processo de urbanização não é feito, conforme tendemos a pensar 

tradicionalmente pelo Estado, mas sim através das sociedades empresárias hegemônicas 

internacionais e nacionais, que controlam o país sob o aparato estatal.  
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Há uma divisão territorial entre um trabalho intelectual, concentrado sobre algumas 

cidades, dentre as quais a pioneira São Paulo e respectiva região metropolitana e, nas cidades 

mais pobres, uma concentração de pequeninos empresários locais que dirigem atividades mais 

simples de atuação do ponto de vista técnico-científico.  

São Paulo torna-se a cidade satélite brasileira, geradora de fluxo de informações 

mantenedor do processo produtivo para todas as demais cidades. Com a informatização, a 

unificação do território e fluidez nele implantada ganham condições de instantaneidade e 

simultaneidade.  

 Não há, portanto, dissolução do espaço, mas a multiplicação do tempo social, o tempo 

da metrópole, atendendo aos interesses das grandes sociedades empresárias que aqui se 

instalam. A metrópole se espraia instantaneamente, processo este que Santos (2009, p. 92) 

nomina de “metrópole onipresente”.  

Apesar de serem diversas, pois o processo de urbanização transcorreu de forma 

heterogênea pelo território, as cidades brasileiras dividem as mesmas chagas em diferentes 

proporções: desemprego, falta de moradia, de saneamento básico, de mobilidade urbana 

eficiente, de educação e saúde.  

Tal cenário ocorre porque a cidade não foi feita para as pessoas, mas sim para a 

consolidação da instalação e condições materiais do capitalismo, tornando-se as cidades 

corporativas. Nestas, os recursos públicos não visam a beneficiar o ser humano através de 

gastos sociais, mas sim aos detentores do capital. 

Quando essas cidades crescem e formam novas cidades, esse modelo de sistema se 

replica, pois sobre ele forja-se nosso processo urbanização. Nas cidades menores observam-se 

menores divisões de trabalho e classes e, nas maiores, entretanto, há maior divisão de trabalho 

e consequentemente de classes sociais, ou seja, nestas, a mazela é mais visível.  

A esta configuração citadina, Santos (2009, p. 95-96) nomina de cidade caótica: 

 

As cidades, e, sobretudo, as grandes, ocupam, de modo geral, vastas superfícies, 

entremeadas de vazios. Nessas cidades espraiadas, características de uma 

urbanização corporativa, há interdependência do que podemos chamar de categorias 

espaciais relevantes desta época: tamanho urbano, modelo rodoviário, carência de 

infraestruturas, especulação fundiária e imobiliária, problemas de transporte, 

extroversão e periferização da população, gerando, graças às dimensões da pobreza e 

seu componente geográfico, um modelo específico de centro-periferia. Cada qual 

dessas realidades sustenta e alimenta as demais e o crescimento urbano é também o 

crescimento sistêmico dessas características. As cidades são grandes porque há 

especulação e vice-versa; há especulação porque há vazios e vice-versa; porque há 

vazios as cidades são grandes.  
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A tônica da especulação em todos os setores, especialmente no da moradia, acaba por 

se refletir na mobilidade urbana, essencialmente calcada no rodoviarismo, as cidades se 

espalham, prejudicando o deslocamento dos mais pobres e criando um círculo vicioso, pois, 

quanto mais afastados das centralidades, mais são prejudicados no acesso a equipamentos 

públicos e mais as áreas centrais se reafirmam sobre o fator especulação, sendo consideradas 

mais valiosas.  

Na atual fase de um capitalismo monopolista, em que o mercado é dominado 

massivamente por grandes empresas corporativas, os investimentos públicos têm como 

prioridade dar vazão aos capitais trazidos por essas sociedades, ao invés de se dar atendimento 

aos reclamos sociais.  

Assim, por exemplo, da década de 1950 até a de 1970 preferiu-se investir em grandes 

rodovias para dar vazão à produção em geral das grandes indústrias, também fomentando a 

indústria automobilística em detrimento do investimento em outros modais de transporte, tais 

como a bicicleta ou o deslocamento a pé, muito mais acessíveis e menos poluentes.  

Essa modernização do território brasileiro, consideradas as especificidades latino-

americanas, implantando fortemente um mercado de consumo, acabou por ocasionar um 

processo de desculturalização, enfraquecimento de uma já frágil noção de cidadania e 

despolitização guiada por regimes militares fomentadores da nova ordem produtiva.  

Nesta lógica, houve um grande crescimento econômico, de ordem material, que não 

reverteu na melhora das condições sociais e políticas em geral da população, pois houve 

grande concentração de renda nas mãos de uns poucos e a criação de um enorme contingente 

de pobres. 

O papel do Estado no teatro do jogo econômico nas cidades corporativas é decisivo: 

direciona recursos vitais da sociedade para implementar as metas das grandes corporações, 

seja por fomento à infraestrutura necessária, seja por incentivo e isenções fiscais, seja por 

concessão de linhas de crédito.  

Com uma cidadania enfraquecida, um processo de despolitização da política, o uso do 

aparato de violência estatal sobre aqueles que se insurgem, o debate sobre tais decisões 

estatais ficam esmaecidos ou completamente apagados e as grandes sociedades empresárias 

internacionais encontram um paraíso para sua especulação famigerada.  

Importante trazer a lume que, para o fortalecimento deste processo ora narrado, a 

participação do ator Banco Mundial, com seus vultosos empréstimos ao Brasil, 

principalmente nas décadas de ditadura entre 1960 e 1980, tem expressivo papel. Nossa dívida 
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externa é considerada uma das maiores do mundo e alcança o patamar de quase quatro 

trilhões em 2018
41

.  

Este endividamento é custeado pela sociedade, posto que os juros aumentam, afetando 

o crescimento da própria dívida pública e todas as operações financeiras realizadas 

diariamente pelas pessoas, como fazer uma compra com o cartão de crédito, assumir uma 

despesa a prazo ou tomar um financiamento. Neste cenário, o processo de empobrecimento 

recrudesce.  

A cidade é palco forjado e território de embates, em que os diversos atores, como 

Estado, grandes corporações e indivíduos procurando acesso a território material ou imaterial 

contendem e controvertem, ao invés de convergir em prol de interesses comuns de bem-estar 

do ser humano.  

A cidade é o locus, então, do consumidor-usuário e não do cidadão. Buscam-se 

privilégios e não direitos para todos. A visão atomista e individualista da sociedade nos 

impede de agir de forma concentrada para o bem-estar comum, com desperdícios de recursos 

e sem se atingir sentimento de solidariedade e sentimento de pertencimento ao território.  

Assim nos ensina Santos (2009, p. 109): 

 

A cidade atual presta-se à recriação desse tipo de segmentação com a emergência de 

grupos mais ou menos organizados, lutando de maneira difusa ou com o apoio de 

lobbies mais ou menos agressivos e mais ou menos aparelhados, através de 

discursos, marketing, alianças duráveis ou colusões ocasionais, estratégias e táticas 

pela prevalência de suas reivindicações setoriais. São interesses de classes de 

categorias profissionais, de bairros, de tipos de proprietários, como os donos de 

automóveis, mas também de grupos étnicos, de gênero ou de comportamento sexual 

que buscam a construção de sua identidade, mas também o discurso de suas 

reclamações particulares e a melhor prática para sua militância, destinada a obter, no 

plano jurídico ou material, compensações e vantagens.  

 

O papel do Poder Público na construção da cidade é cada vez mais necessário para 

reverter o processo de exclusão social, mas a ele, na verdade, são impostos diversos ônus 

diante da visão empresarial citadina em favorecimento de grupos econômicos hegemônicos. 

Dessa forma, apenas uma ínfima parcela do orçamento público é dedicada a real melhoria das 

condições de vida através de serviços sociais para a grande massa da população.  

Um bom exemplo da influência do Poder Público sobre a criação da cidade 

corporativa pode ser ilustrado com o famoso caso da Vila Autódromo, situada no limite norte 

da região administrativa da Barra da Tijuca na cidade do Rio de Janeiro, área considerada de 
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especulação e expansão imobiliária para a população de rendas altas e médias-altas da 

metrópole.  

Em 2010, havia 1252 habitantes na região
42

, que teve origem, segundo relatos dos 

moradores, na década de 1960, com as instalações de moradias provisórias na beira da lagoa 

de Jacarepaguá.   

Entre as décadas de 60 de 70, a região da Barra da Tijuca sofreu um intenso processo 

de urbanização, mudando-se integralmente suas feições. Investimentos públicos sólidos foram 

realizados, culminando com a criação do autódromo na área vizinha àquela ocupada pelos 

antigos pescadores, tendo sido feito um grande aterro, que atualmente é parte da área ocupada 

pela Vila.  

A Vila autódromo iniciou-se pelo processo de autoconstrução de moradia, típico dos 

países periféricos latino-americanos em que os próprios moradores constroem suas casas, sem 

infraestrutura alguma. Lutas populares que culminaram com a criação de uma Associação de 

Moradores e Pescadores da Vila Autódromo em 1987 deram um caráter de bairro urbano 

popular à área.  

Por diversas vezes, recorreu-se ao Poder Público para que fossem implementados 

equipamentos públicos e infraestrutura necessários sem que houvesse sucesso. A associação 

de moradores local, então, recorre ao Instituto de Terras do Estado do Rio de Janeiro (ITERJ) 

para a elaboração de planta com vistas à regularização do loteamento. Mais uma vez busca-se 

ao Poder Executivo, através da Subprefeitura da Barra da Tijuca e a CEDAE (Companhia de 

Águas e Esgotos do Rio de Janeiro) para a instalação de saneamento básico. Um documento 

favorável ao pleito é emitido, mas nenhuma providência é tomada, pois, infelizmente já havia 

compromisso da Subprefeitura com grandes proprietários fundiários e processos de 

valorização imobiliária na região.  

A propriedade das glebas da Vila Autódromo nunca foi efetivamente conferida aos 

moradores da localidade, em típico artifício usado pelo Poder Público no jogo especulativo da 

cidade-mercadoria: inicialmente o terreno da Vila pertencia ao Governo do Estado (Caixa 

Habitacional da Polícia Militar do Estado), que, em 1989, assentou na área famílias oriundas 

da comunidade Cardoso Fontes. Em 1994, a antiga Secretaria da Habitação e Assuntos 

Fundiários do Governo do Estado do Rio de Janeiro assentou mais 60 famílias na área, e, em 

1997, concede termos administrativos de concessão de uso a 104 famílias do núcleo central. 
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Em 1998, a concessão de uso, por 99 anos, foi estendida também a famílias moradoras da 

faixa marginal da Lagoa.  

Em 2014, a comunidade Vila Autódromo virou símbolo de resistência
43

 contra a 

política de remoções que tomou curso na cidade associada aos megaeventos desportivos 

quando as famílias que viviam no local foram retiradas da área nos preparativos para os Jogos 

Olímpicos do Rio de Janeiro, por ser uma área de franca valorização. Muitas casas foram 

demolidas para dar lugar às obras de infraestrutura da Vila Olímpica. Neste processo, 

restaram 20 famílias na comunidade, que tiveram suas casas reconstruídas. 

A violação ao direito de moradia foi perpetrada pela municipalidade para beneficiar 

grandes empreiteiras que visavam à localidade para construção de unidades residenciais 

voltadas ao público de classe média e alta sob o pretexto de que havia razões concernentes à 

legislação ambiental, urbanística e paisagística para tanto.  

O fato de nunca ter sido conferida propriedade das terras aos moradores é sempre 

intencional. Trata-se da “transitoriedade permanente articulada ao estigma territorial”, como 

nos ensina Rolnik (2015, p. 172) e, na medida em que a terra sofre valorização imobiliária 

nestas regiões, o aparato estatal do ordenamento jurídico é utilizado, atribuindo a pecha de 

invasores, infratores de leis ambientais, arruaceiros aos moradores que ali estão por anos, para 

tomar-lhes a terra e entregar às grandes empreiteiras para obterem grandes lucros em relação à 

mercadoria moradia.   

Como nos esclarece Rolnik (2015, p. 184): 

instabilidade, irresolução e temporariedade são as chaves para entender a forma 

como as exceções vão se construindo politicamente nas cidades, marcando 

indelevelmente os bairros populares pela ambiguidade da situação de “margem”. 

 

No tocante à mobilidade urbana e a atuação do Poder Público, trazemos à baila recente 

escândalo apurado no relatório final do ano de 2017 da Comissão Parlamentar de Inquérito da 
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 Através de Movimentos da associação de moradores local e, posteriormente, a Defensoria Pública do Estado 

do Rio de Janeiro ajuizou a ação civil pública de nº 0159686-98.2015.8.19.0001 no TJRJ, em 2015, num belo 

trabalho de combate à financeirização da moradia. Infelizmente, o entendimento da Corte de Justiça estadual, na 

maioria das Câmaras, foi a de que a desapropriação realizada estava em plena consonância com o ordenamento 

jurídico no que tange a aspectos de legalidade, havendo unicamente dúvidas do valor devido quanto à expulsão 

do morador de sua casa (vide processo s de nº 0080850-43.2017.8.19.0001 e 0434602-85.2016.8.19.0001, este 

último assim ementado): “Administrativo. Desapropriação. Indenização. “Vila Autódromo”. Desapropriação de 

área denominada “Vila Autódromo” para construção do Parque Olímpico da cidade do Rio de Janeiro. Interesse 

Social. Área ocupada com construções irregulares. Inexistência de violação ao direito de moradia daqueles que 

residiam naquela região. Acordo firmado pelo Poder Público de reassentamento das pessoas que ali residiam, 

inclusive a autora, oferecendo nova moradia no programa “Minha Casa, Minha Vida”, sem custo. “Configurada 

a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que 

afasta o direito de permanência no imóvel”. Postura firmada pelo Colendo STJ. Inexistência de qualquer 

irregularidade no processo de desapropriação ou prática de ato ilícito por parte dos réus a ensejar reparação. 

Sentença que nesse sentido apontou, incensurável, desprovimento do recurso. Unânime.” 20ª Câmara Cível, 

TJRJ, Relatoria da Des. Marília de Castro Neves Vieira, julgamento em 04/07/2018.  
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Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro destinada a investigar irregularidades da 

gestão pública no setor de transportes e apuração das perdas econômicas e sociais impostos ao 

Estado do Rio de Janeiro
44

. 

Com a deflagração da Operação “Ponto Final”, desdobramento da Operação “Lava 

Jato”, o Ministério Público Federal apontou fortes indícios de refinado esquema entre agentes 

públicos e setores privados que administram o setor de transporte público no estado. O então 

governador Sérgio Cabral juntamente com empresários do setor de transportes atuaram em 

esquema de favorecimento mútuo em que houve pagamento de propinas milionárias para 

administradores públicos para favorecimento ilícitos a grupos empresariais do setor.  

Em síntese, alega-se que houve concessão de benefícios ao setor de transportes no Rio 

nos últimos anos com perdas ao erário na concessão de vantagens ilícitas e aumentos 

tarifários indevidos no transporte público. Pela Corte de Contas Estadual, foram apontadas 

diversas irregularidades em auditorias com relação ao controle e fiscalização dos diversos 

modos de transportes e com relação à operacionalização do bilhete único. 

Em relação aos serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, o 

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro apontou
45

que o Departamento de Transportes 

Rodoviários do estado (DETRO) não teria adequado os coeficientes tarifários à desoneração 

tributária imposta pela Lei Federal nº 12546/2011, bem como utilizava os mesmos 

coeficientes de consumo para veículo de tipos diferentes e as receitas acessórias não estavam 

sendo consideradas para atendimento da lei que trata da prestação de serviços públicos e 

impõe a modicidade das tarifas
46

.  

Essa fraude movimentou, no mínimo, 500 milhões de reais, enquanto a população 

sofre o impacto severo da chicana em condições precárias de mobilidade urbana, com tarifas 

absurdamente caras e que inviabilizam o direito de ir e vir do ser humano.  

O Poder Público, através de gestores corruptos, mancomunado com os grandes 

empresários do setor de transportes, sob o olhar complacente e desidioso das instituições 
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 Fonte: Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de 

Janeiro destinada a Investigar Irregularidades da Gestão Pública no Setor de Transportes e Apuração das Perdas 

Econômicas e Sociais no Estado do Rio de Janeiro Decorrentes desta Atuação. Disponível em:  

<http://www.mprj.mp.br/documents/20184/540394/RELATORIO-FINAL.pdf> Acesso em: 28 out. 2018.  
45

 Fonte: Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.  Processo Administrativo nº 113.608-3/13. 
46

 Art. 6º, parágrafo 1º, da Lei 8987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de 

serviços públicos previstos no art. 175 da Constituição da República Federativa do Brasil, e dá outras 

providências. 

 

 

 

 

http://www.mprj.mp.br/documents/20184/540394/RELATORIO-FINAL.pdf
http://www.jusbrasil.com/topico/10659529/artigo-175-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
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estaduais envolvidas, vale-se de sua potestade não para melhorar as condições sociais 

daqueles que vivem na cidade como é o seu dever, mas sim para beneficiar a poucos, em 

detrimento de milhares de pessoas.  

No modelo rodoviarista de cidade que temos ainda atualmente, a elevação do preço 

das passagens leva cada vez mais à periferização, em que grassa a falta de estrutura. Todo 

melhoramento realizado, por sua vez, cria especulação sobre a terra, o que leva a expulsão dos 

indivíduos pobres num círculo vicioso.  

O aumento das tarifas de transporte público sem o devido aumento das remunerações 

percebidas pelos trabalhadores também acaba por aumentar progressivamente o número de 

pessoas que dormem nas ruas dos grandes centros urbanos ou que dormem no ambiente de 

trabalho, por não terem condições de retornarem às suas casas, o que aumenta o rompimento 

de laços familiares (violação ao direito de família), bem como contribui para o aumento de 

problemas psicológicos, seja por alcoolismo ou isolamento social (violação ao direito de 

saúde).  

Estes são os “desabrigados com teto” sobre os quais trata Gomide (2003, p. 16): 

Reportagem especial da Revista Istoé, de 20/11/2002, mostrou que, de cada quatro 

moradores que dormem nas ruas e praças do Rio de Janeiro, um tem casa ou lugar 

para dormir, conforme informações da Secretaria de Desenvolvimento Social da 

Prefeitura do Rio de Janeiro. Em virtude dos baixos rendimentos, se voltassem para 

casa todos os dias, de ônibus ou trem, teriam de usar o dinheiro guardado para a 

comida. A maioria exerce atividades no mercado informal. São os chamados 

“desabrigados com teto”, trabalhadores sem o direito de ir e vir por falta de dinheiro 

para pagar o transporte. Reportagem do jornal Correio Braziliense, de 15/3/2003, 

mostra também como vários trabalhadores estão abrindo mão do descanso para 

reduzir gastos com transporte. Um servente de pedreiro, por exemplo, dorme no 

local de trabalho durante a semana, já que se voltasse para casa diariamente gastaria 

R$ 8,20/dia com o ônibus. Como trabalha cinco dias na semana, seriam R$ 164,00 

por mês: metade de seu salário de R$ 330,00. Ressalte-se que, por não possuir 

carteira assinada, esse trabalhador não tem direito ao vale-transporte. 

 

A mobilidade urbana eficiente, dessa forma, é condição sine qua non para o 

atingimento de implementação de todos os outros direitos, e, sua ausência, leva a um círculo 

vicioso de ausência de efetividade de direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à 

moradia, que conduz, por sua vez, de novo, à ausência de mobilidade urbana.  

Como bem nos adverte Santos (2009, p. 113), “é um equívoco pensar que problemas 

urbanos podem ser resolvidos sem solução da problemática social. É esta que comanda e não 

o contrário.” Assim, o planejamento urbano deve ser visto em conjunto com o planejamento 

sociopolítico, procurando-se repartir efetivamente as riquezas sociais e materiais geradas no 

país.  
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3.2 Movimentos civis e luta por uma mobilidade urbana eficiente nas últimas décadas 

 

 A lógica mercantilista sobre a mobilidade urbana tolhendo o direito de ir e vir da 

população acabou por deflagrar movimentos civis nos últimos anos com essa temática. 

  A Revolta do Buzu47, protagonizada pelos estudantes do ensino médio principalmente, 

jovens universitários e jovens do ensino fundamental, ocorrida em Salvador entre agosto e 

setembro de 2003, foi uma série de manifestações em resistência às condições indignas do 

transporte público na capital soteropolitana. 

As principais reivindicações dos jovens na rua eram: 1- a manutenção do preço da 

tarifa do ônibus em R$ 1,30, pois havia subido para R$ 1.50 (a principal reivindicação); 2- a 

meia passagem nos finais de semana, feriados e férias; 3-a gratuidade na primeira via do 

cartão utilizado pelos jovens; 4- a revitalização do Conselho Municipal de Transporte e, por 

fim, a melhoria das condições dos transportes.  

Calcula-se que a série de movimentos reuniu 20 mil estudantes de colégios de diversas 

regiões da capital e da cidade vizinha, paralisando a circulação de carros e ônibus por quase 

20 dias
48

, causando impacto nas atividades econômicas locais e na arrecadação das sociedades 

empresárias do ramo de prestação de serviço de transporte público rodoviário.  

No movimento restou bem consignada a importância extrema do acesso à mobilidade 

urbana eficiente para que os jovens pudessem ter acesso ao direito à educação, sendo a 

gratuidade de oferta de transporte público para estudantes de escolas públicas uma 

reivindicação tradicional dos movimentos estudantis no Brasil. 

Salvador é tida como a capital do desemprego, segundo estudos do Dieese
49

, com 

inúmeras pessoas vivendo em processo de informalidade e em condições precárias de 

trabalho. Em 2016, o salário médio mensal dos trabalhadores formais é de apenas 3,4 salários 

mínimos e somente 28,7% da população tem ocupação, ou seja, 841.999 pessoas
50

. O terceiro 
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 Fonte: Oliveira, Júlia Ribeiro de (coord.) e Carvalho, Ana Paula (coord.). A Revolta do Buzu – Salvador (BA): 

Manifestações dos estudantes secundaristas contra o aumento da Tarifa de Ônibus. Relatório das Situações-Tipo 

Brasil. Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase) e Instituto Pólis. 2007. Disponível em: 

<http://bibjuventude.ibict.br/jspui/bitstream/192/164/1/IBASE_IPOLIS_revoltadobuzu_2007.pdf>. Acesso em: 

26 out. 2018.  
48

 Idem, p. 7 do supracitado relatório.  
49

 A taxa de desemprego total da Região Metropolitana de Salvador aumentou de 25% para 25,5% da População 

Economicamente Ativa (PEA) em fevereiro de 2018. Estima-se hoje que sejam 510 mil pessoas desempregadas. 

Fonte: Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socieconômicos. Pesquisa de Emprego e 

Desemprego. Mercado de Trabalho na Região Metropolitana de Salvador. Disponível em:  

<https://www.dieese.org.br/analiseped/2018/201802pedssa.html> Acesso em: 30 out. 2018.  
50

 Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Panorama da Cidade de Salvador. Disponível em:  
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maior gasto para uma família de baixa renda é com a mobilidade urbana, constituindo-se em 

8,15% da despesa, valor este bastante impactante no orçamento mensal familiar
51

.  

Um ponto digno de nota na Revolta do Buzu foi a resistência dos estudantes 

envolvidos a se associarem, no evento, a qualquer tipo de entidade formalmente organizada, 

mesmo que estudantil, pois, segundo, Oliveira e Carvalho (2007, p. 8): 

como pode ser observado em documentários e reportagens da época, a maioria dos 

estudantes associou a presença delas a partidos políticos, mecanismos de 

manipulação da opinião pública, disputa pelo poder e pela iniciativa das 

manifestações.  

 

Nesta manifestação observa-se claramente a crise da democracia representativa que 

está acontecendo em todo o mundo, mas que é um processo com maior visibilidade 

principalmente na América Latina, em que investigações como as operadas na Lava-Jato 

expõem as vicissitudes da corrupção severa que abundam aqui, assim como acusações de 

golpes de Estado na Venezuela e violentos protestos ocorridos no Paraguai
52

.  

O cidadão-consumidor deseja respostas rápidas e satisfatórias em termos de políticas 

públicas, o que encontra óbices na própria ideia da representatividade, sujeita a procedimentos 

mais morosos de legitimação de seus ideais de governança. 

Essa visão mercadológica da cidadania esteia-se no fato de que reclamações e 

sugestões de clientes são prontamente atendidas, em regra, pelas sociedades empresárias, o 

que difere bastante das respostas aos reclamos obtidas no setor público, seja na celeridade, 

eficácia e presteza.  

Partidos políticos são vistos e muitos assim se colocam como instituições voltadas ao 

lucro, buscando riqueza e glória na sociedade, ao invés de atenderem ao seu intuito originário 

de instrumento de operacionalização do direito de cidadania junto aos Poderes Públicos. 

                                                                                                                                                                                     
<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/salvador/panorama>. Acesso em: 30 out. 2018. 
51

 Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa de Orçamento Familiares (POF) de 2004. 

Disponível em: <https://ww2.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/19052004pof2002html.shtm. Acesso em: 2 

out. 2018.  
52

 Protestos no Paraguai em 2017 foram uma série de manifestações ocorridas no país que teve início em 31 de 

março. Durante os protestos, o Congresso foi incendiado por manifestantes. As manifestações ocorreram após 25 

senadores aprovarem uma emenda constitucional que permitiria ao atual presidente do país, Horacio Goems, 

concorrer à reeleição em 2018, possibilidade vedada atualmente pela Constituição paraguaia. A emenda foi 

descrita pela oposição como “um golpe”. Vários Políticos e jornalistas, bem como a polícia e manifestantes 

foram feridos, incluindo um deputado de oposição. Um líder da Juventude Liberal, Rodrigo Quintana, foi morto 

após ser baleado em uma invasão à sede do Partido Liberal Radical Autêntico, em Assunção. Fonte: BBC News 

Brasil. Entenda a crise que culminou com invasão e incêndio do Congresso do Paraguai. Disponível em:  

<https://www.bbc.com/portuguese/internacional-39466675> Acesso em: 30 out. 2018.  
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A compreensão da gênese desse processo de progressivo desgaste da democracia 

representativa na América Latina é assim descrita por Riffo, cientista política chilena, em 

entrevista a João Paulo Charleaux
53

: 

 

É preciso lembrar que democracia e representação compõem uma aliança incômoda. 

Desde suas origens, a democracia era exercida de maneira direta, sem corpos 

políticos intermediários – ainda que fosse restrita aos homens livres, o que excluía 

escravos e mulheres. Já a representação, era exercida pelos monarcas, que enviavam 

seus representantes para distintos pontos do reino, para dar solução aos problemas 

do governo e para cobrar impostos. Foi a Revolução Francesa que uniu os conceitos 

de democracia e representação. Por isso, em alguns momentos da história moderna, 

há essa tensão entre democracia e representação (RIFFO, 2017, s.p.).  

 

A República representativa, modelo forjado ao fim do séc. XVIII, dá claros sinais de 

esgotamento, tendo em vista a dissociação progressivamente gerada pela vontade popular real 

e o instituto da representação, baseado precipuamente em estruturas de poder verticalizadas.  

A Revolta do Buzu acabou por receber grande apoio da população que encampou o 

movimento capitaneado pelos jovens estudantes soteropolitanos. De acordo com Oliveira e 

Carvalho (2007, p. 5), “os trabalhadores de maneira geral, professores, até mesmo alguns 

policiais e motoristas de ônibus reconheciam a importância do ato, mesmo diante do imenso 

transtorno causado na cidade”.  

Os jovens baianos são muito participativos em questões referentes à cultura, lazer, 

esporte e artes, todos direitos constitucionais, fazendo da escola seu primevo locus de atuação 

institucional. Da série de manifestações chamada de Revolta do Buzu, resultaram oito 

candidaturas dos jovens participantes do movimento a cargos de vereança na cidade, 

inexistindo êxito, no entanto, nos pleitos.  

Não houve após a série de manifestações na capital baiana, entretanto, atendimento do 

pleito principal de diminuição do valor tarifário, mas o movimento foi muito belo e 

expressivo socialmente, pois teve impacto na construção identitária dos jovens participantes, o 

que faz parte da construção da noção de cidadania. 

Além disso, trouxe à baila a discussão sobre a necessidade de redução de tributos 

sobre valores das passagens (ISS, ICMS, CIDE, COFINS e PIS), bem como a grande 

influência para que houvesse manifestações em outros lugares do país, como a Revolta da 
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 Fonte: Nexo Jornal. De onde vem a crise de representatividade dos partidos, segundo esta pesquisadora 

chilena. Javiera Arce Riffo discutiu em São Paulo os entraves da democracia na América Latina e os meios de 

driblar a crise política, que não está restrita ao Brasil. Disponível em:  

<https://www.nexojornal.com.br/entrevista/2017/04/03/De-onde-vem-a-crise-de-representatividade-dos-

partidos-segundo-esta-pesquisadora-chilena>. Acesso em 30 de out. de 2018. 
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Catraca em Florianópolis em 2004, e a própria criação do Movimento Passe Livre em 2005, 

durante o Fórum Social Mundial em Porto Alegre. 

A Revolta da Catraca ou Guerra da Tarifa foi um movimento popular ocorrido na 

cidade de Florianópolis, em 2004, com 17 dias protesto. Houve protestos de estudantes e 

população contra o reajuste das passagens de ônibus na capital de Santa Catarina, bem como o 

aumento de salário e vereador em 150% e da Prefeita em 275%.   

O movimento foi considerado também, como a Revolta do Buzu, um movimento 

horizontal, sem líderes, que envolveu associações comunitárias e estudantes, não tendo sido 

arregimentado através da internet. O movimento iniciou-se com alunos do Colégio de 

Aplicação pulando grades e cercas do instituto, seguindo em marcha para o centro, fechando o 

terminal da Trindade.  

De acordo com Vinicius (2005)
54

, estudantes e policiais militares reuniram-se no 

primeiro dia, com apoios recíprocos em diversos e importantes momentos. Ao longo do 

movimento o palco de embate foram as ruas e a estratégia era a ocupação, como a Avenida 

Paulo Fontes, com a rodovia SC-401, que é a principal ligação entre o centro da cidade e o 

norte da ilha de Florianópolis, bem como bloqueio de terminais e a estratégia catraca-livre, 

que consistia em deixar a porta de trás dos ônibus abertas.  

O movimento teve certo nível de organização e preparação e encontrou forte represália 

por parte do Poder Executivo, que determinou a repressão violenta com policiais com bombas 

de gás, chutes nos rostos dos estudantes, spray de pimenta e balas de borrachas. Ocorreram 

também várias detenções e indiciamentos
55

.  

Ao fim, os manifestantes, principalmente os jovens, atingiram seu objetivo principal 

que era a revogação do aumento das tarifas, bem como conseguiram com que os vereadores 

fizessem um abaixo-assinado pleiteando que a Chefe do Executivo municipal não sancionasse 

o projeto de aumento de salário que eles mesmos haviam aprovado.  Fizeram renascer no 

povo catarinense a noção do poder da população unida para atingimento de conquistas sociais, 

o que foi confirmado por Vinicius (2005, p.60): 

O movimento já foi uma vitória em si mesmo. E ainda conquistou a sua 

reivindicação central. Modificou o imaginário popular. Enfrentou as forças mais 

conservadoras da sociedade catarinense e lhe impingiu uma derrota. O povo daqui 

agora sabe que é possível conquistar o que se deseja através da mobilização e da 

ação direta. Isso se vê nas ruas. 
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 VINICIUS, Leo. A guerra da tarifa. São Paulo: Faísca, 2005, p. 14.  
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 VINICIUS, Leo. A guerra da tarifa. São Paulo: Faísca, 2005, p. 35.  
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Na esteira das Revoltas do Buzu e da Catraca, o Movimento Passe Livre (MPL) 

autodefine-se como “um movimento social autônomo, apartidário, horizontal e independente, 

que luta por um transporte público de verdade e gratuito (MOVIMENTO PASSE LIVRE, 

2005, s.p.)
56

” para toda a população. Foi batizado na Plenária Nacional pelo Passe Livre, em 

janeiro de 2005, em Porto Alegre.  

Apesar de apartidário, o MPL não refuta a participação de partidos no movimento, 

mas defende que a política deve transcender o simples ato de votar, abarcando a prática 

cotidiana do exercício da cidadania. Defende ainda a horizontalidade na participação, 

conclamando todos indistintamente a participarem do movimento.  

O MPL dispõe que a gratuidade do transporte público deve ser entendida como o 

pagamento do transporte através dos impostos progressivos, analisando a capacidade 

contributiva de cada contribuinte, de forma que os mais pobres teriam as passagens custeadas 

pelos mais abastados.  

A internet, no caso do MPL, é utilizada por grupos de trabalho que executam as 

deliberações plenárias tomadas em consenso, e, em último caso, por votação. Almeja-se a 

inclusão do elemento participação popular de forma intensa na gestão dos transportes 

coletivos.  

O direito à mobilidade urbana, para o MPL, é tido como um dos corolários do direito à 

cidade, pois de acordo com o manifesto do movimento a “circulação livre e irrestrita é um 

componente essencial deste direito que as catracas-expressão da lógica do transporte como 

circulação de valor bloqueiam (MARICATO, 2013, p. 7)
57

”.  

O movimento ganhou destaque na imprensa e a discussão sobre a tarifa zero veio 

ainda mais à tona em 2013, após as grandes manifestações ocorridas em junho no país, as 

Jornadas de Junho, com grande mobilização do MPL de São Paulo, buscando-se impedir o 

aumento das passagens de transporte coletivo na cidade. No fim deste mesmo ano, mais de 

100 cidades brasileiras haviam reduzido a tarifa do transporte, em consequência das 

manifestações. 

Sobre a magnitude das manifestações, Maricato (2013, p. 19) assim se consignou: 

 

Tomando as ruas, as Jornadas de Junho de 2013 rasgaram toda e qualquer 

perspectiva técnica acerca das tarifas e da gestão dos transportes que procurasse 

restringir seu entendimento aos especialistas e sua “racionalidade”, a serviço de 
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 Fonte: Movimento Passe Livre. Disponível em: <https://www.tarifazero.org/mpl/> Acesso em 05 de nov. de 

2018. 
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As Vozes das ruas: as revoltas de junho e suas interpretações. In: Maricato. Erminia. Cidades Rebeldes: Passe 

livre e as manifestações que tomaram as ruas do Brasil. São Paulo: Boitempo, Carta Maior. 2013, p.7. 
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cima. Ao reverter o aumento das passagens em mais de cem cidades do país, as 

pessoas deslocaram momentaneamente – e com impactos duradouros – o das 

barricadas, uma experiência de apoderamento que não se resume à ocupação física 

das cidades, mas estende-se à maneira como se organizam os transportes no país. É 

essa tomada de poder que assusta os gestores estatais e privados, que tentam agora 

reocupar o espaço que perderam para os trabalhadores urbanos.  

 

 Na cidade de São Paulo, especificamente, o MPL exerceu-se pressão vitoriosa de duas 

semanas sobre a revogação do decreto municipal que aumentou em R$ 0,20 centavos a tarifa, 

que só viria a acentuar a exclusão social já existente na mobilidade urbana. 

Em todos os movimentos sociais de que se trata até agora, as tentativas de “ocupação 

da cidade” pelos cidadãos dela excluídos levou a respostas de violência, pois esta forma de 

linguagem ainda é bastante utilizada como forma de controle pelos políticos locais. Vocábulos 

como “baderna, quadrilha, arruaceiros, criminosos e vagabundos” legitimam o discurso estatal 

e midiático para tentar interromper a rebeldia dos excluídos sociais contra o processo alijador 

que vivenciam diariamente: sem mobilidade urbana, sem educação, sem saúde, sem moradia, 

sem lazer.  

A gestão dos fluxos e dos espaços citadinos pelos participantes dos movimentos é 

tônica comum. Devolve-se à cidade o seu próprio veneno diário: bloqueia-se uma avenida 

principal, e como nossa mobilidade urbana é essencialmente rodoviarista e individualista, com 

péssimo transporte coletivo, o caos está formado.  

O estado do Rio Grande do Norte, em 2013, também foi palco do movimento Pau de 

Arara que ocupou as ruas de Mossoró, dirigindo-se à Câmara Municipal e à sede da chefia do 

Executivo local, o Palácio da Resistência.  

Os protestantes, principalmente jovens estudantes, insurgiam-se contra um 

precaríssimo serviço de transporte público, ônibus sucateados, aumento de passagens 

abusivos, apesar de a União ter aberto mão de cobrança dos tributos PIS e COFINS para 

evitar aumento das tarifas, e lutavam pela efetiva aplicação do Plano de Mobilidade Urbana 

(já aprovado havia dois anos) e integração das linhas.  

A internet foi utilizada como principal veículo de comunicação e o movimento acabou 

por obter conquistas como passe para estudantes e projeto de lei voltado à adaptação para 

mobilidade nos ônibus, que foi arquivado infelizmente.  
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3.3 A importância de políticas públicas para a efetiva implementação de mobilidade 

urbana eficiente 

 

Para tratarmos de políticas públicas de mobilidade, faz-se mister definirmos o que são 

políticas públicas inicialmente. Causa espécie que, num Estado tão dependente de políticas 

públicas para a real implementação de direitos sociais previstos no ordenamento jurídico, a 

maioria dos cursos de graduação de Direito sequer dedique algum tempo de estudo ao tema, 

como se a mera previsão de normas e princípios jurídicos já assegurasse que todo ser humano 

fosse contemplado com a sua cota de direitos previstos.  

As políticas públicas constituem uma temática oriunda da ciência política, que se 

tornou objeto de interesse para estudos no direito há cerca de trinta anos, quando a 

configuração de um Estado eminentemente liberal, que se restringia à limitação de poder para 

a garantia dos direitos individuais fundamentais é reestruturada para a consecução do advento 

de políticas sociais de moradia, saúde, seguridade social do pós Segunda Guerra Mundial, 

especialmente na Europa e nos Estados Unidos.  

De uma visão eminentemente econômica da configuração estatal, transmuta-se para 

uma visão mais voltada para o bem-estar do indivíduo, a que o conceito de cidadania deve ser 

amalgamado. 

 Na medida em que se tenta vencer um total isolamento do direito frente a outros 

ramos do saber, resultado de uma busca positivista de atribuir-lhe total meta de cientificidade 

e objetividade, visa-se a reintegrar uma visão holística interdisciplinar a esta área do 

conhecimento, conjugando muitos dos seus conteúdos com os estudos levados a cabo em 

áreas como ciências políticas, economia, ciências sociais e contabilidade pública, por 

exemplo.  

Isto porque notoriamente o direito, tal como positivamente formulado, através de 

normas, regras e princípios, afasta-se da múltipla dinâmica social, que se renova e se 

reestrutura continuamente, fazendo com que haja um lapso abissal entre o que preconizado 

pelo ordenamento jurídico e a práxis.  

O direito, dessa forma, torna-se asséptico, estéril, com uma verborragia técnica que 

pouco atende à compreensão e transformação da realidade, em que as forças reais de poder 

ditam efetivamente quem será protegido por direitos ou não.  

O desafio de materializar uma extensa legislação no plano fático no Estado brasileiro, 

dando-lhe concretude, foi também observado por Bucci (2006, p.40): 



63 
 

Hoje, o desafio da atuação estatal, num Estado como o brasileiro, é exatamente o da 

coordenação para a execução das políticas, pois o que se tem verificado é uma 

profusão de leis e normas de cunho declaratório (ou meramente retórico) que não 

encontram eficácia, uma vez que o seu “poder coativo” se perde no espaço 

intraestatal entre os momentos da decisão e da execução.  

 

Para exemplificar o que ora afirmamos: não é porque a Emenda Constitucional 82 de 

16 de julho de 2014 inseriu no parágrafo 10º, do art. 144, da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 o direito fundamental à mobilidade urbana eficiente que já nos 

encontremos usufruindo deste direito.  Indubitavelmente, políticas públicas devem ser 

implementadas para que atinjamos este desiderato.  

A relação estreita entre direito e política pública, tema da ciência política é tão 

inegável, que, no direito americano, a ciência política e os estudos jurídicos são entrelaçados, 

dando azo a que estruturas de decisão, políticas públicas e processos jurídicos estejam 

integrados para a melhor tomada dos rumos naquela sociedade (Bucci, 2001).    

Na medida em que crescem os direitos sociais, mais se necessita de políticas públicas, 

que podem ser definidas como programas de ação governamentais que visam a conferir 

implementação a esta espécie de direitos.  

Bucci (2001, p.13) assim se manifesta sobre a importância desta espécie de políticas: 

As políticas públicas funcionam como instrumentos de aglutinação de interesses em 

torno de objetivos comuns, que passam a estruturar uma coletividade de interesses. 

Segunda uma definição estipulativa: toda política pública é um instrumento de 

planejamento, racionalização e participação popular. Os elementos das políticas 

públicas são o fim da ação governamental, as metas nas quais se desdobra esse fim, 

os meios alocados para a realização das metas, e finalmente, os processos de sua 

realização.  

 

Para se realçar a importâncias do tema ora em apreço, podemos observar que direitos 

públicos considerados de primeira geração, por exemplo, como a liberdade de ir e vir, o 

direito de expressão e o direito à vida implicam um dever de abstenção do Estado ou dos 

demais indivíduos para que possam ser usufruídos.  

No entanto, estes direitos mostram uma outra faceta ativa: o Estado deve promover 

direitos sociais como a saúde, a educação, moradia, a mobilidade urbana eficiente para que 

haja possibilidade de existência dos direitos individuais fundamentais.  

E só podemos ter direitos ligados à fraternidade ou solidariedade, de terceira geração, 

como o direito ao meio ambiente, à autodeterminação dos povos, ao direito de propriedade 

sobre o patrimônio comum da humanidade, se houver acesso às duas últimas gerações de 

direitos, raciocínio este que se estende aos direitos de quarta geração em um mundo 

globalizado politicamente, em que se almeja a democracia, as informações e ao pluralismo.  
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Em uma economia capitalista, em que o cidadão é visto como um consumidor, ou seja, 

aquele que pode pagar tem direito a usufruir de direitos, enquanto outros não, a 

exequibilidade do texto constitucional atrela-se inexoravelmente ao embate surgido na arena 

sociopolítica e a aplicação das normas, princípios e regras da seara jurídica.   

Cabe gizar, inclusive, que filósofos como Dworkin, sustentam haver direitos que, por 

envolver a dignidade, valores morais e igualdade política podem até não serem previstos pelo 

ordenamento jurídico, mas podem permitir que o indivíduo se insurja inclusive contra o 

Estado para sua proteção.   

 Assim sustenta o precitado filósofo58(1977, p.199): 

Faz sentido dizer que o homem tem o direito fundamental contra seu Governo, no 

sentido forte, como o direito de livre expressão, se este direito for necessário para 

proteger sua dignidade, ou para ficar em pé de igualdade em termos de proteção e 

igualdade, ou outro valor pessoal de consequência semelhante. 

 

Nesta senda, conjuga-se a abstração e generalidade das normas às políticas públicas, 

que visam a amalgamar os princípios jurídicos e regras com a sua concretude, alcançando-se 

metas predeterminadas, que devem ser fiscalizadas e continuamente reavaliadas.  

A operacionalização do direito é o principal desiderato das políticas públicas, que 

também envolve vários outros atores além do Poder Executivo, como o próprio indivíduo, o 

Poder Judiciário, o Ministério Público, bem como organizações civis que atuam junto ao 

Estado.  

Toda política pública, desta forma, ao almejar um determinado objetivo, em qualquer 

campo, seja ele econômico, cultural, social, é irredutivelmente uma política social.  

À míngua da existência de implantação de políticas públicas eficazes pelo Estado para 

a promoção dos direitos sociais, voltadas à coletividade, muitos processos individuais e 

coletivos foram ajuizados perante o Poder Judiciário, que, se por um lado trouxeram o acesso 

do direito social ao indivíduo ou grupo de indivíduos, por outro lado, diversificando e 

pulverizando os atores que tentam perfectibilizar a operacionalização desses direitos, acabou 

por complicar o quadro de planejamento estratégico, em que se elegem escolhas prioritárias, 

delimitam-se alternativas e se apuram a ocorrência e adequação aos meios dos recursos 

materiais e imateriais que são utilizados.  

As políticas públicas acabam por consolidar o planejamento, que é considerado 

indispensável a todo programa de ação sociopolítica ou econômica adotado num sistema 

capitalista por todo o mundo, tendo sido expressamente contemplado no artigo 174 da 
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 Tradução livre da mestranda. Fonte: Dworkin, Ronald. Taking rights seriously. Harvard University Press. 

1977. p. 199.  
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Constituição da República Federativa do Brasil como “determinante para o setor público e 

indicativo para o setor privado”.  

No Brasil, estas políticas sociais iniciam-se pela iniciativa dos chefes do Executivo, 

porém encontram supedâneo na atividade do Poder Legislativo, pois se expressam por meios 

de lei
59

 (origem normativa). Outras tomam a forma de programas como, por exemplo, o 

Programa Brasileiro de Mobilidade por Bicicleta
60

, que podem se consolidar em decretos, 

portarias ou resoluções do Poder Executivo. 

Há políticas públicas também que se consubstanciam como determinações e 

deliberações emanadas de um poder hierárquico superior (unional, por exemplo) e tem 

impactos para todos os entes da federação, como, por exemplo, uma política nacional de 

educação.  

Em todos estes casos, apesar dos arranjos administrativos um pouco diferentes, a 

ocorrência de processos políticos de escolha de prioridades para o governo é sempre o cerne 

comum a todas as formas de políticas públicas. Decisões técnicas, políticas, elaboração de 

metas, alternativas, fiscalização e revisão fazem parte do procedimento complexo para 

atingimento de objetivos em administrações que se baseiam em planejamento.  

No que concerne à mobilidade urbana no Brasil, o instrumento de efetivação das 

políticas públicas são os planos de mobilidade urbana. No Estatuto da Cidade
61

, de 2001, 

obrigava-se ao desenvolvimento desses planos para as municipalidades acima de 500 mil 

habitantes, mas, a partir da edição da Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana
62

, em 

2012, a exigência passou a seguir os mesmo critérios usados para os planos diretores urbanos, 

que englobam municípios com população acima de 20 mil habitantes
63

. 
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 Exemplo: Orçamento Público. Art. 165, §§1º e 2º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.  
60

 Tal Programa criou, por exemplo, a Cadernos de Referência para elaboração de planos de mobilidade por 

bicicleta nas cidades brasileira. O Caderno 1 pode ser encontrado, por exemplo, no seguinte endereço:< 

https://www.ciclocidade.org.br/biblioteca/file/4-colecao-bicicleta-brasil-programa-brasileiro-de-mobilidade-por-

bicicleta-caderno-1> Acesso em: 13 nov. 2018.  

61 Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece 

diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10257.htm> Acesso: 14 nov. 2018. 
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 Lei nº 12587, de 12 de janeiro de 2012. Institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana; 

revoga dispositivos dos Decretos-Leis n
os

 3.326, de 3 de junho de 1941, e 5.405, de 13 de abril de 1943, da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei n
o
 5.452, de 1

o
 de maio de 1943, e das 

Leis n
os

 5.917, de 10 de setembro de 1973, e 6.261, de 14 de novembro de 1975; e dá outras providências. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12587.htm>. Acesso em: 13 

fev. 2019. 

63 Art. 24, §1º: “O Plano de Mobilidade Urbana é o instrumento de efetivação da Política Nacional de 

Mobilidade Urbana e deverá contemplar os princípios, os objetivos e as diretrizes desta Lei, bem como: § 1o  Em 

Municípios acima de 20.000 (vinte mil) habitantes e em todos os demais obrigados, na forma da lei, à elaboração 

do plano diretor, deverá ser elaborado o Plano de Mobilidade Urbana, integrado e compatível com os respectivos 

planos diretores ou neles inserido”. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12587.htm
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3.4 Iter de reconhecimento do direito à mobilidade urbana em diploma legais e políticas 

públicas adotadas: retrocessos e avanços sociais 

 

Dos anos 2000 até a presente data, a mobilidade urbana é tema recorrente, 

considerando o impacto da cidade sobre ele e dele sobre a cidade. O primeiro diploma que foi 

o marco inauguratório de trato efetivo da temática foi o Estatuto da Cidade, em 2001, que 

estabeleceu a obrigatoriedade de Planos Diretores de Transporte Público, sob o enfoque ainda 

da prevalência do transporte motorizado.  

Em 2007, o Ministério das Cidades publica um Caderno de Referência para 

Elaboração de Plano de Mobilidade Urbana
64

 voltado às municipalidades que deviam ou 

queriam elaborar Planos Diretores de Transporte e Mobilidade (PDTM). Temas como 

inclusão social, sustentabilidade ambiental, gestão democrática de equidade na apropriação 

dos espaços públicos são motes para a elaboração do guia
65

.  

A questão da financeirização da moradia e da cidade moldada sobre a exclusão social 

foram fatores levados em consideração para formular diretrizes no guia. Assim, um dos 

pilares de formulação dos planos diretores nas municipalidades, segundo orienta o documento 

em testilha, é “reverter a lógica que orienta as políticas urbanas que realocam as classes 

populares em lugares distantes, sem infraestrutura, onde o preço da terra é mais baixo
66

.” 

Em atendimento ao art. 21, inciso XX, da Constituição da República Federativa de 

1988
67

, que define como uma das atribuições da União instituir diretrizes para o 

desenvolvimento do transporte urbano, desde 1989 foram propostos projetos de lei que, 

inicialmente tratavam unicamente de “transportes coletivos urbanos”: PL nº 4203/89, que 

instituía “as normas do sistema nacional de transportes coletivos urbanos de passageiros”; PL 

nº 870/1991, que tratava das “diretrizes nacionais de transporte coletivo urbano”; PL nº 

1777/1991, sobre “princípios de regras básicas para os serviços de transporte coletivo 

                                                           
64 Ministério das Cidades. PlanMob. Construindo a cidade sustentável. Caderno de Referência para Elaboração 

de Plano de Mobilidade Urbana. 2007. Disponível em: 

<http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSEMOB/Biblioteca/LivroPlanoMobilidade.pdf.>. Acesso 

em: 14 nov. 2018. 
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 Ver. pp. 5, 37 a 47, do referido guia, por exemplo.  
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 p. 19. 
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 “Art. 21. Compete à União: XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, 

saneamento básico e transportes urbanos”: 
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rodoviários de passageiros”; PL nº 2594/1992, sobre “as diretrizes nacionais do transporte 

coletivo urbano”, que acabaram por ser apensados ao precitado PL de nº 4.203/89
68

.   

Cabe ressaltar que todos os projetos de lei aqui enunciados referiam-se unicamente ao 

tema transporte coletivo, sendo que o tema mobilidade urbana é muito mais amplo, pois nele 

se insere um caráter sistemático e dinâmico ao trânsito, transporte coletivo, à logística de 

distribuição das mercadorias, a construção da infraestrutura viária, a gestão de calçadas e 

outros temas correlatos aos deslocamentos que ocorrem no espaço urbano. 

Em 1995, todos estes projetos de lei são arquivados, surgindo então, o PL 694/1995, 

adstringindo-se unicamente ao transporte coletivo, seguindo a proposta da Associação 

Nacional de Transportes Públicos (ANTP), com o apoio do Conselho Nacional de Transportes 

Urbanos (CNTU). Em 1996, surge o PL nº 1974/96, “sobre a prestação de serviço de 

transporte rodoviário coletivo de passageiros sob o regime de concessão ou permissão” e o PL 

nº 2.234/1999, que se referia ao “sistema integrado de transporte coletivo urbano”. Ambos 

projetos são apensados ao PL nº 694/1995 por tratarem do mesmo tema.  

Somente em 2003, uma comissão especial é formada na Câmara dos Deputados para 

apreciar o PL nº 694/1995, fato este que, inicialmente foi recebido como um indicativo de se 

conferir maior celeridade à edição final do diploma legal, mas que acabou por culminar em 

mais três anos de morosidade.  

Com a criação do Ministério das Cidades em 2003, o Conselho das Cidades acaba por 

formular um projeto de lei para a mobilidade urbana, com uma abordagem mais consentânea 

com os novos estudos na área, de visão mais abrangente e completa do tema (PL nº 

1.687/2007) englobando-se a política de desenvolvimento urbano com a meta de atendimento 

do bem-estar do cidadão, inserta no art. 182 da Constituição da República Federativa de 

1988
69

.  

Em 2007, então, retorna-se à análise do vetusto PL nº 694/95, apensando-se ao PL nº 

1.687/87, de iniciativa do Poder Executivo e que recebeu contribuições democráticas e 

participativas do Conselho das Cidades, composto também por atores da organização civil.  

O PL nº 694/1995, com os avanços do PL nº 1.687/95, avança para o Senado Federal 

sendo renumerado para PL nº 166/2010, contemplando duas importantes mudanças: o 
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 IPEA – INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Comunicado 128 – a nova lei de diretrizes 

da política nacional de mobilidade urbana. Brasília: Ipea, 2012. Disponível em: 

<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/120106_comunicadoipea128.pdf>. Acesso em: 

16 nov. 2018. 
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 “Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme 

diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade 

e garantir o bem- estar de seus habitantes”. 
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pagamento do serviço de transporte coletivo deixa de ser por custo e passa a preço 

remunerado por tarifa e, ao invés de unicamente se contemplar o transporte coletivo, passa a 

tratar da mobilidade urbana em geral.  

Apesar dos avanços, o renomeado PL nº 166/2010 contemplou erro grave: nele se 

manteve a inexistência de previsão de um programa como fonte de recurso para o setor, 

conforme atestam Neto e Galindo (2015), pois “o Programa Nacional de Apoio à Política de 

Mobilidade Urbana (PnaMob), trazido à baila pelo Conselho das Cidades, não foi incorporado 

ao Projeto Final
70

”. 

A previsão de fontes de recurso do PL nº 694/1995 foi também retirada, o que faz com 

que os custos finais das tarifas sejam suportados ao final pela população, seja indiretamente 

através de subsídios governamentais, ou seja, através do valor das tarifas que sai diretamente 

dos seus bolsos, onerando, sobremaneira, os parcos orçamentos familiares.  

Nesta mesma linha de atuação, o Chefe do Poder Executivo Federal também vetou 

artigos importantes do PL nº 166/2010, em especial o artigo 8º, §1º
71

 que versava sobre o 

impedimento de subsídio cruzado pelos usuários pagantes, mais uma vez trazendo mais ônus 

a tarifas finais pagas pelos consumidores na prestação de serviços de transporte público.  

A justificativa para o veto supracitado, mantido pelo Poder Legislativo, foi a de que o 

“§1º, restringiria as hipóteses de gestão das tarifas dos serviços de transporte público coletivo, 

o que pode acarretar a necessidade de aporte maior de recursos orçamentários e financeiros 

pelos entes federados, além de ser contraditório com §5º do art. 9º do projeto”.
72

 

Este veto foi de encontro às políticas tarifárias de países de mobilidade urbana 

desenvolvida, visto que nestes o transporte público recebe subsídios que diminuem 

consideravelmente o preço das tarifas.  

A razão para a concessão destes subsídios pode ser assim sumarizada, segundo estudos 

do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)
73

: 
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 Neto, Vicente Correia Lima e Galindo, Ernesto Pereira. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. IPEA. 

Texto para discussão. Planos de mobilidade urbana: instrumento efetivo da política pública de mobilidade? 

Brasília: Ipea, 2015. Disponível em: <http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/5274/1/td_2115.pdf>. 

Acesso em: 16 nov. 2018. p.10.    
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 “Art. 8º. A política tarifária do serviço de transporte público coletivo é orientada pelas seguintes diretrizes:  

§1º A concessão de benefícios tarifários a uma classe ou coletividade de usuários nos serviços de transporte 

público coletivo deverá ser custeada com recursos financeiros específicos previsto em lei, sendo vedado atribuir 

o referido custeio aos usuários do respectivo serviço público.” 
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 Fonte: Congresso Nacional. Veto Parcial nº 01, de 2012, aposto ao projeto de Lei da Câmara nº 166/2010. 

Disponível em: <http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=4527787&disposition=inline> Acesso 

em: 16 nov. 2018.  
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 IPEA- INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Comunicado 128 – a nova lei de diretrizes 

da política nacional de mobilidade urbana. Brasília: Ipea, 2012. Disponível em: 
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A lógica por trás da concessão de subsídio é que o transporte público é um serviço 

que proporciona benefícios indiretos às pessoas físicas e jurídicas que dele mesmo 

não se utilizam efetivamente. É o caso das empresas que precisam do transporte 

público para que seus funcionários e clientes acessem os seus serviços e produtos, 

dos usuários de automóveis que se beneficiam das vias mais livres para circularem 

com seus veículos etc.  

 

No Brasil, à exceção da região metropolitana de São Paulo e o sistema ferroviário 

brasileiro, a operação de transporte público é massivamente financiada pelo valor das tarifas 

nada módicas pagas pela população.  

Outro retrocesso social foi o veto presidencial que causou a supressão do artigo do 

Projeto de Lei de nº 694/1995 que se referia ao pedágio urbano como política de desincentivo 

ao transporte individual.  

O pedágio urbano é uma espécie de imposto cobrado em certos países, principalmente 

os desenvolvidos, para os cidadãos que utilizam seu automóvel, conduzindo-o até certas 

localidades. Geralmente a cobrança é realizada via radares eletrônicos e pode ser paga no 

mesmo dia e visa a evitar que a utilização do modal individual motorizado atrapalhe a 

coletividade, pois automóveis em excesso causam congestionamentos e atrapalham o fluxo de 

bens e serviços
74

, diminuindo a qualidade da vida no espaço urbano. 

Os recursos arrecadados geralmente são destinados ao investimento no transporte 

público. Cidades como Londres e Estocolmo já adotaram a medida, que, segundo afirma 

Guimarães (2007), acaba por reduzir em 15% no tempo de deslocamento e em 30% os gastos 

com a utilização do modal particular motorizado, ou seja, com o pedágio urbano, a sociedade 

em geral e o próprio usuário do automóvel beneficiam-se
75

.   

Como bem trazido à baila pelos pesquisadores Lima e Galindo (2015), outro ponto 

digno de nota na Lei Federal 12587/2012 é que não se determina se os Planos Diretores de 

Transporte e Mobilidade (PDTM) devem ser elaborados em forma de lei específica ou em 

forma de políticas públicas estruturadas, o que pode ocasionar uma restrição de efetividade 

dos planos.  

                                                                                                                                                                                     
<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/120106_comunicadoipea128.pdf> . Acesso 

em: 16 nov. 2018. 
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Apesar dos retrocessos já demonstrados e de muitos avanços, especialmente o fato de 

especificamente termos um diploma legal que açambarcasse o tema mobilidade urbana 

especificamente, quase vinte e quatro após a promulgação da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1998, com a lenta tramitação dos projetos de lei sobre transporte e 

mobilidade, temos a publicação da Lei Federal nº 12.587, de 03 de janeiro de 2012.  

Lima e Galindo
76

 (2015), em texto para discussão do IPEA, afirmam que 1650 

municípios brasileiros deveriam desenvolver PDTMs com base no censo/IBGE de 2010, após 

três anos da vigência da Lei 12587/2012, pois, caso contrário, as municipalidades estariam 

impossibilitadas de obter recursos orçamentários federais para investimento em mobilidade 

urbana.  

O conteúdo mínimo destes PDTMs, de acordo com a Lei 12587/2012, deve abranger 

os serviços de transporte coletivo, a circulação viária, as infraestruturas do sistema de 

mobilidade urbana, incluindo ciclovias e ciclofaixas, a acessibilidade para pessoas com 

deficiência e restrição de mobilidade, a integração dos modos de transporte público e destes 

com os privados e não motorizados, a estrutura e funcionamento do transporte de carga na 

infraestrutura viária, os polos geradores de viagem, as áreas de estacionamento públicos e 

privados, as áreas e horários de acesso e circulação restrita ou controlada e os mecanismo e 

instrumentos de financiamento do transporte público coletiva e da infraestrutura de 

mobilidade urbana
77

.  

Pode-se observar, então, como os PTDMs são importantes para gestão do território da 

cidade, devendo, inclusive estar integrados aos planos diretores ou nele inseridos
78

. No caso 

de áreas conurbadas, aglomerações urbanas ou regiões metropolitanas, a União deve fomentar 

a implantação de projetos de transporte público coletivo de grande e de média capacidade
79

. A 

União assim é um gestor das políticas públicas, especialmente em áreas territoriais que 

alcançam uma dimensão socioeconômica muito expressiva e que requerem um tratamento 

diferenciado.  

Em municípios com mais de 500 mil habitantes, em 2015, após dez anos de edição do 

Estatuto da Cidade, 36 municipalidades deveriam elaborar PTDMs, e, apenas 13 elaboraram 

(taxa de execução de 36%), a maioria na região Sudeste do país. Estudos também apontaram 

que há pouca compreensão do fenômeno de política pública aplicada a toda uma área de 
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 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. IPEA. Texto para discussão. Planos de mobilidade urbana: 

instrumento efetivo da política pública de mobilidade? Brasília: Ipea, 2015. Disponível em: 
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região metropolitana no que concerne aos municípios envolvidos, tendo em vista a 

necessidade de uma visão macro para que haja uma mobilidade urbana mais satisfatória, com 

vistas à melhor ocupação e uso do solo urbano
80

.  

De fato, a temática da mobilidade provém e é incitada fundamentalmente pela União, 

seja porque detém a maior capacidade informacional ou de aporte financeiro. Políticas 

públicas como o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) acabaram por incitar os 

municípios que tinham de desenvolver o PDTMs, visto que alguns foram sedes do evento 

como Copa do Mundo de 2014, acabando por receber repasses financeiros para fomentar a 

mobilidade urbana.  

O fato de os municípios menores, com mais de 20 mil habitantes, terem mais 

dificuldades de definir um instrumento legal de formulação de seu plano de mobilidade 

urbana, seja por razões financeiras ou operacionais, acaba por fazer com que os recursos 

federais a ele reservados não lhes sejam repassados, o que gera um ciclo vicioso: não 

desenvolvem os planos diretores de mobilidade urbana (PDMU) e, portanto, não recebem 

recursos. Não recebendo recursos federais, por sua vez, mais ficam alijados de 

desenvolvimento de PDMUs.  

Esta é a conclusão nos estudos levados a cabo por Lima e Galindo
81

 (2015, p. 24): 

Depois de muitos anos com recursos federais escassos e restritos, em boa parte, às 

próprias malhas ferroviárias urbanas oriundas da União, a relativa bonança 

financeira, incluindo recursos a fundo perdido, está concentrada nas grandes cidades. 

[...] um ajuste, portanto, é necessário no que diz respeito aos critérios empregados 

pelo financiado ao proponente. Incentivos ao desenvolvimento de planos de 

mobilidade aderentes às necessidades dos municípios, além da institucionalização e 

da incorporação do instrumento de planejamento da mobilidade no âmbito da gestão 

pública municipal, devem ser estimulados e cobrados como critério de análise, de 

forma a imbuir a municipalidade de um processo de capacitação no setor. 

 

Seguindo esta linha de ação recomendada, a Medida Provisória nº 818/2018, que 

alterou a lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana conferiu o prazo limite até abril de 

2019 para que haja o desenvolvimento dos PDTMS, pois, de acordo com o Ministério das 

Cidades, o objetivo da dilação do prazo é permitir que os municípios pleiteiem a elaboração 

dos PDTMs por meio do programa de políticas públicas denominado Avançar Cidades- 

Mobilidade Urbana, que disponibiliza recursos para financiamento de PDTMs em municípios 
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com população de até 250 mil habitantes e também em municípios com população superior a 

250 mil habitantes atualmente
82

.  

O supracitado programa, que utiliza valores oriundos do Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS), tem como enfoque ações de mobilidade urbana voltadas à 

qualificação viária, ao transporte público coletivo sobre pneus, ao transporte não motorizado 

(transporte ativo), como o deslocamento peatonal e ao deslocamento por bicicleta e a 

elaboração de planos de mobilidade urbana e projetos executivos.  

Atualmente é incontroverso o fato de que há desafios importantes a serem superados 

no sistema de mobilidade urbana brasileiro, que tem por base fundante a característica mais 

marcante de nossa cidade: a desigualdade social.  

Ao mesmo tempo se que busca superar este abissal desafio, visa-se a criar uma 

mobilidade com sustentação financeira e com menor nível de externalidades negativas 

possíveis.  

Para Carvalho (2016, p. 8), que se debruçou sobre os imbróglios da temática, os 

principais desafios a serem vencidos são
83

:  

[...] falta de compatibilização das políticas de desenvolvimento urbano e 

metropolitano com o planejamento dos sistemas de mobilidade: a falta de políticas 

perenes de financiamento e investimento na infraestrutura de transporte público 

urbano; a ausência de medidas de racionalização do uso do transporte motorizado 

individual e compensação pelas suas externalidades negativas; o envelhecimento da 

população e o seu rebatimento sobre as condições de mobilidade das pessoas e os 

custos do transporte público (TP); a alteração do modelo de financiamento 

regressivo de operação TP vigente no Brasil; entre outros. 

 

Em uma mudança de pouco mais de quarenta anos, uma população eminentemente 

rural, está vivendo precipuamente nas cidades (cerca de quase 90% dos brasileiros), sem que 

houvesse o correspondente investimento estrutural em transporte de massa e transporte não 

motorizado. Atualmente são 46 cidades com mais de 500 mil habitantes, além de quarenta 

regiões metropolitanas estabelecidas, segundo dados do IBGE
84

, que concentram 80 milhões 

de brasileiros, de um total de 208.5 milhões de habitantes.  
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 Fonte: Instrução Normativa nº 27, de 11 de julho de 2017. Regulamenta a reformulação do Programa de 

Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade Urbana. Disponível em: 

<https://www.cidades.gov.br/informativos-semob/2-uncategorised/5405-avancar-cidades-mobilidade-urbana-
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A intensa periferização das cidades, bem como a existência de municipalidades que 

são unicamente dormitórios para a maioria de seus habitantes, por aumentarem a 

quilometragem percorrida pelo usuário dos modais, acabam por elevar o custo unitário do 

transporte público.  

O readensamento urbano com a criação de centralidades que ofereçam equipamentos 

públicos à população contribuiria em muito para a melhoria do transporte público, o que 

implicaria rever o intenso processo de financeirização da moradia, que acaba por criar a 

dispersão da malha urbana.  

No que concerne às periferias já estabelecidas, emergencialmente impõe-se, segundo 

Carvalho (2016) , sejam criados corredores de transporte rodoviários que “apresentem pistas 

exclusivas para o transporte coletivo, reduzindo o seu tempo de viagem, com áreas de 

transbordo adequadas e que permitam ultrapassagem entre os veículos nestes pontos”, tudo 

sistematicamente formulado sob um conceito de rede integrada que propicie acesso a toda 

cidade.  

Em relação a regiões muito populosas como São Paulo e Rio de Janeiro, o metrô seria 

um dos melhores modais a serem escolhidos, mas, infelizmente, apresenta um custo 

elevadíssimo de implantação (cerca de 200 milhões a 500 milhões por quilômetro), o que 

recomendaria a criação de projetos de Bus Rapid Transit (BRT`s), que se apresentam mais 

acessíveis (10 milhões a 30 milhões o quilômetro).  

Na visão mercadológica atual que ainda forja maioria das cidades brasileiras, grande 

crítica é feita às políticas públicas de investimento em mobilidade urbana que são feitas de 

forma instável, sem continuidade, para atendimento de interesses econômicos de grandes 

empreiteiras e administradores envolvidos em dilapidação do patrimônio público. 

Tem-se, por exemplo, investimentos feitos com a Copa do Mundo (2014) e 

Olimpíadas (2016) através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) que foram 

realizadas em 12 cidades-sede. Muitos projetos destas obras estão maculados por denúncias 

de superfaturamento e pelo fato de que são deixadas inacabadas, em nítido achincalhe com o 

dinheiro público, advindo dos bolsos de uma população que vive, em sua grande maioria, em 

condições de miserabilidade
858687

.  
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 Ver notícia: Copa do Mundo chega ao fim com 23 obras inacabadas. Disponível em: 
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Nesta linha de entendimento, impõe-se que políticas públicas de mobilidade urbana de 

modo geral devem ser feitas em caráter perene, com sob intensa vigilância e fiscalização de 

controladorias internas dos entes federados, tribunais de contas, população e Ministério 

Públicos, com o auxílio do Poder Judiciário, se for o caso, e dependendo do alcance e estágio 

do dano atingido.  

Carvalho (2016) sustenta que, na Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 

(CIDE), principal fonte para investimento em infraestrutura de transporte, deveriam ser 

diminuídas as políticas do governo federal de redução e supressão das alíquotas incidentes 

sobre os combustíveis, no intuito de se atingir um valor aceitável de tarifa pública para o 

transporte público, pois, como já visto, o custo da tarifa e das gratuidades atualmente é 

bancada pelo usuário do transporte integralmente.  

Isto porque, ao invés de investir no setor de mobilidade urbana, a União tem usado 

valores percebidos a título de arrecadação da CIDE para formação de superávit primário, em 

vez de fazer o repasse previsto em lei de 29% da arrecadação aos estados e 25% aos 

municípios, o que, mais uma vez, contribui firmemente para o caótico quadro de mobilidade 

urbana brasileira.  

A ideia é a de que os que têm maior capacidade contributiva, como grandes sociedades 

empresárias e usuários de modais privados, que utilizam combustível para a mantença de suas 

atividades empresariais ou seu deslocamento pessoal, respectivamente, acabem por contribuir, 

através da arrecadação da CIDE, com a tarifa de transporte coletivo paga pela população, que 

hoje se encontra em patamares inaceitáveis para a renda do brasileiro em geral, o que já foi 

claramente demonstrado através da narrativa das diversas manifestações sobre transporte 

coletivo que assolaram o país nos último anos por nós desenvolvida.  

Gize-se que atualmente há Projeto de Lei do Senado Federal de nº 11/2013 

determinando que o governo federal invista 5% da arrecadação da CIDE em infraestrutura de 

transporte público ou não motorizado, como o deslocamento peatonal ou por bicicleta, que 

está preste a ser votado na Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado
88

.  

Outro ponto digno de nota para que haja melhoria nas políticas públicas de mobilidade 

é o melhor acesso de municípios e estados a linhas de financiamentos de agentes de fomento 

                                                                                                                                                                                     
:<http://www.mprj.mp.br/documents/20184/540394/RELATORIO-FINAL.pdf> Acesso em: 28 out. 2018.  
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como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), Banco Internacional para Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD).  

Devido às exigências burocráticas feitas aos entes federados que necessitam dos 

empréstimos e a capacidade informacional relativamente baixa da maioria, bem como o 

empobrecimento e endividamento que os assola, a tomada de empréstimos junto àquelas 

agências fomentadoras, que geralmente tem juros mais baixos, torna-se dificultosa, o que é 

um desafio a ser vencido.  

No que se refere a empréstimos a fundo perdido, ou financiamento não-reembolsáveis, 

o Orçamento Geral da União, que opera tal tipo de operação financeira, investe massivamente 

nos sistemas ferroviários da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), que, no Brasil, 

só é responsável por menos de 3% de demanda global de viagens por transporte público, 

segundo informa Carvalho (2016).  

Num sistema em que o usuário é o único responsável pelo valor cobrado a título de 

tarifa de maneira geral, a previsão constitucional de concessão de gratuidade de transporte 

coletivo urbano aos maiores de sessenta e cinco anos
89

 e um crescente aumento da expectativa 

de vida em contraposição a uma descendente taxa de natalidade, acaba por impactar o 

universo de usuários pagantes com a sobrecarga de custear a tarifa para os usuários isentos.  

É o que nos trazem à baila Pereira et alii (2014, p.7) em estudos desenvolvidos sobre o 

tema
90

: 

Normalmente, tanto a isenção para os idosos quantos outros descontos usufruídos 

por outros grupos sociais – estudantes, carteiros, policiais, pessoas com deficiência 

etc.- são financiados por subsídios cruzados entre usuários. Isto significa que o custo 

de suas viagens é incorporado ao valor final da tarifa paga pelos demais usuários do 

sistema de transporte público. A consequência mais imediata deste modelo de 

financiamento são tarifas mais caras. [...] Indiretamente, este encarecimento tende a 

reduzir o número de pessoas que estariam dispostas a utilizar o transporte público 

pelo preço cobrado mais alto.  

 

Não se pode olvidar também que o progressivo envelhecimento de uma população 

impacta nas características da frota de modais, pois, obstáculo como degraus altos, espaços 

para cadeiras de rodas, recursos audiovisuais para identificação do coletivo devem ser levados 

em consideração no trato desta parcela da população.  
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A existência de farta legislação
91

, há quase trinta anos, estabelecendo normas gerais e 

critérios básicos para a promoção de acessibilidade das pessoas com mobilidade reduzida ou 

portadoras de deficiência juntamente com o descaso e dificuldades das sociedades 

empresárias prestadoras de serviços públicos de transporte coletivo em implementar tais 

mudanças em suas frotas acaba por redundar em diversas ações civis públicas
92

que se 

espalham pelas Cortes de Justiça do país.  

O fomento aos investimentos na indústria automobilística no país na década de 90, que 

se protrai até os dias atuais, aliado a um deficitário transporte coletivo, acabaram por 

aumentar a demanda por transporte individual motorizado. Triplicou-se a capacidade de 

produção de automóveis e as políticas públicas estimularam a venda de automóveis e 

motocicletas, seja por redução de carga tributária sobre os veículos até 1000 cilindradas, que 

representam atualmente mais de 50% das vendas, além de medidas de aumento do crédito.  

Schapiro
93

 (2017) assim descreve a progressão destes eventos que prosseguiram até 

muito recentemente com incentivos governamentais
94

 e política pública denominada Inovar-
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edificação, baixadas pela autoridade competente, destinadas a facilitar o acesso e uso desses locais pelas pessoas 

portadoras de deficiência, Lei 10.098/2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e por fim, o Decreto 

5296/2004, que regulamenta as duas últimas leis citadas. 
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Ver, por exemplo, a Ação Civil Pública de nº 0241477-36.2008.8.19.0001 ajuizada pelo Instituto Brasileiro dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência –IBDD- perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em que 

esta foi a ementa da Apelação Cível: “0241477-36.2008.8.19.0001 – Apelação. Des. Carlos Azeredo de Araújo- 

Julgamento: 27/08/2013- Oitava Câmara Cível. Apelação Cível. Ação Civil Pública. IBDD - Instituto Brasileiro 

Dos Direitos Da Pessoa Com Deficiência. Adaptação do transporte coletivo urbano. Portadores de deficiência ou 

com debilidade motora que necessitam de atendimento especial no que concerne reconfiguração interna dos 

assentos das frotas. Reservados assentos preferenciais antes da roleta (dois de cada lado do coletivo), nos termos 

da legislação vigente (lei estadual 887/95) e sem os chamados "currais". Concessionárias, prestadoras de serviço 

que são obrigadas a atender as legislações vigentes a respeito do tema. Normas não programáticas e de 

aplicabilidade imediata. Omissão do executivo no tocante a fiscalização pelo cumprimento das referidas normas. 

Dá-se parcial provimento ao recurso do autor e nega-se provimento aos demais recursos”.            
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 Schapiro, Mario G., O estado pastor e os incentivos tributários no setor automotivo. In: Revista de 

Economia Aplicada. Vol. 37, nº 2, abril-junho/2017. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rep/v37n2/1809-

4538-rep-37-02-00437.pdf>. Acesso em: 28 nov. 2018. 
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 O Poder Executivo Federal estabeleceu um grupo de trabalho interministerial com o setor automotivo e o 

Banco do Brasil firmou um protocolo de intenções com a Anfavea, para ampliar o crédito para o segmento. 

disponível em: <http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2015/04/grupo-interministerial-ira-discutir-

medidas-de-estimulo-ao-setor-automotivo>>. Acesso em: 28 nov. de 2018.   
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Auto, encerrada em dezembro de 2017, que se tratava do Programa de Incentivo à Inovação 

Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores: 

No início dos anos 1990, quando a orientação do governo era buscar 

competitividade e aumentar a concorrência, foi estabelecida uma câmara setorial 

tripartite, entre governo, empresários e empregados, para assim promover medidas 

de proteção ao setor automotivo. Anos mais tarde, quando da implementação do 

Plano Real, o Governo Federal deu causa a uma ampla reforma regulatória, ancorada 

na rejeição de políticas industriais setoriais. Não obstante a tônica liberal da época, o 

setor automotivo foi novamente favorecido, desta vez com um regime especial de 

tributação – Novo Regime Automotivo. Em 2004, quando a política industrial foi 

restabelecida como agenda de governo, o alvo de suas medidas voltava-se para a 

promoção da inovação em segmentos tidos como portadores de futuro. Os anos se 

passaram e a lógica anterior se repetiu: um novo regime especial de tributação para o 

setor automotivo foi incluído nas novas versões da política industrial. 

 

Com o crescimento do transporte motorizado individual, no entanto, a demanda por 

transporte público por ônibus, por exemplo, reduziu em 25%, segundo Carvalho e Pereira, 

(2011).  

O círculo vicioso então se perpetua, pois, na medida em que o transporte público é de 

péssima qualidade na maioria das cidades brasileiras, mais as famílias brasileiras tendem a 

gastar mais em transporte privado, o que é um dado que se repete em todas as faixas de renda, 

conforme a Pesquisa de Orçamento Familiar realizada pelo IBGE em 2003 e 2009, o que 

impacta desfavoravelmente o nível de investimentos feitos no transporte de massa 

(CARVALHO; PEREIRA, 2012).  

O estímulo ao transporte individual mostra-se bastante pernicioso socialmente, pois 

redunda em excessivo número de morte no trânsito (41 mil mortes no trânsito por ano em 

2017), além de diversos casos de invalidez permanente (284.191 casos no mesmo ano) e 

danos à integridade física de menor magnitude em diversas pessoas, que acabam por gerar 

despesas médicas que, em 2017, redundaram em 58.651 indenizações pagas
95

, além de gastos 

excessivos com o sistema previdenciário. 

Apesar de as motocicletas representarem só 27% da frota nacional de veículos 

automotores, seus usuários, em sua grande maioria jovens em idade economicamente ativa 

acabam por ser responsáveis pelo maior número de acidentes e vítimas, constituindo 75% das 

indenizações de seguro DPVAT pagas em 2017.  

Tal fato, porém, deve-se muito ao fato do extremo estímulo ao setor de veículos 

automotores pelas políticas governamentais federais. Do ano de 2008 a 2017, a relação 
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 Fonte: Seguradora Líder- Administradora do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

de Via Terrestre (DPVAT), instituída em 2007, no formato de consórcio, centralizando as operações 

administrativa e judiciais.  Relatório Anual (2017). Disponível em: 

<https://www.seguradoralider.com.br/Documents/Relatorio-Anual/Relatorio-Anual-

Seguradora%20Lider_2017.pdf> Acesso em: 29 nov. 2018. 
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frota/população aumentou quase 94%, pois tínhamos inicialmente 13 milhões de motocicletas 

e atualmente quase 26 milhões
96

.  

Outras externalidades negativas trazidas pelo incentivo ao escoamento da produção do 

setor automotivo são o grande número de congestionamentos e a poluição veicular que, 

inevitavelmente, tem impacto sobre a saúde da população em geral e o meio ambiente.  

 

3.5 Intensa automobilização do Brasil e atual revisão de paradigma 

 

 Como visto em tópico anterior, nosso país apresenta a estrutura da mobilidade urbana 

essencialmente calcada em automóveis, ou seja, uma espécie de modal motorizado privado, 

em total dissonância com a Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana, que dispõe que 

uma das suas diretrizes deve ser a prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre 

os motorizados e dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual 

motorizado
97

.  

 Atualmente, se levarmos em consideração automóveis, veículos comerciais leves, 

caminhões e motocicletas, temos cerca de 56 milhões de unidades, predominantemente 

concentradas nos Estados de São Paulo (36,8%), Minas Gerais (10,4%), Rio de Janeiro (9%), 

Rio Grande do Sul (8.5%) e Paraná (8,1%), somando 72,8% de veículos de todo o país, 

segundo relatório da frota circulante do ano de 2018
98

. 

 Temos um veículo para cada 4,8 habitantes para os estudos realizados até o ano de 

2017, o que mostra o crescente aumento deste número, pois em 2007, ou seja, em dez anos, 

este dado era de 7,3 habitantes para cada veículo.  

 A frota de ônibus, segundo dados do mesmo relatório, é de unicamente 385.623 

unidades, o que já demonstra a disparidade de tratamento dado ao transporte individual em 

detrimento do coletivo.  

 Cabe perquirir, então, quais fatores levaram a esse processo intenso de 

automobilização, que se revela altamente danoso a uma mobilidade urbana eficiente, em 

países como o Brasil em que a economia em desenvolvimento implica em, em média, dois 
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 Idem, p. 75.  
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 BRASIL. Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012. Institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade 

Urbana. Diário Oficial da União, 4 de janeiro de 2012. Art. 6º, inciso II.  
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 Fonte: Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores. Relatório da Frota 

Circulante 2018. Disponível em: 

<https://www.sindipecas.org.br/sindinews/Economia/2018/R_Frota_Circulante_2018.pdf> Acesso em: 4 

dez.2018.  

https://www.sindipecas.org.br/sindinews/Economia/2018/R_Frota_Circulante_2018.pdf
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deslocamentos por dia, contrariamente ao que ocorre em países desenvolvidos, em que a 

média, é de um deslocamento por dia para os habitantes das cidades
99

.  

 Entre o período colonial (1550-1822) e imperial (1822-1889) brasileiros, a integração 

econômica era um grande desafio especialmente por dois fatores: a dimensão territorial 

brasileira e os aspectos fisiográficos (vegetação, recursos hídricos e relevo) presentes.  

 Mascarenhas et alii (2016, p.32) afirmam que a especificidade do processo de 

industrialização aqui vivenciado acabou por influenciar nossa mobilidade urbana
100

: 

Por não ter vivenciado todas as etapas de industrialização como os países centrais e 

por ser uma colônia de exploração da coroa portuguesa durante séculos, a rede de 

transportes do Brasil no século XIX ainda era consideravelmente modesta 

comparada ao século posterior, que alavancaria as estradas de rodagem na 

atualidade.  

 

 

Com a expansão da economia cafeeira no fim do século XIX, principalmente na região 

Sudeste, tem-se a implantação de ferrovias, construídas para dar impulso ao escoamento da 

produção para o exterior. Entre os anos de 1850 até cerca de 1945/1950
101

, temos uma franca 

expansão deste tipo de modal de transporte, de elevados custos, assim como a criação dos 

bondes para atender os transportes coletivos nas cidades, reflexos de investimentos 

ferroviários.  

O período de tensão no mundo vivenciado entre as Primeira e Segunda Guerras 

Mundiais e o elevado custo de implantação e manutenção das ferrovias, aliado à crise de 

energia elétrica, movimentos de trabalhadores em movimentos sindicalizados e uma busca de 

expansão capitalista, que precisava de novos territórios para gerar lucro, acabaram por fazer 

com que o sistema ferroviário fosse considerado como símbolo de atraso.  

Uma nova indústria precisava se expandir e garantir a fonte de lucro: a de veículos 

como os automóveis e os ônibus. Com o fim das guerras, a produção de matéria-prima e os 

fabricantes de veículos que haviam se voltado totalmente para aqueles empreendimentos 

agora precisavam formar novo público consumidor em novos territórios
102

.   
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 Carvalho et alii, Carlos Henrique Ribeiro.  Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Comunicado do IPEA 

Nº 94. A mobilidade urbana no Brasil. Disponível em: 

<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/110525_comunicadoipea94.pdf>. Acesso em: 
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 Mascarenhas, Rafhael Ribeiro; Filho, Vitor Ribeiro. Mobilidade Urbana nos países em desenvolvimento: 

Uma analogia do transporte público urbano a partir da opção rodoviária e do automóvel no Brasil. In: 

Observatorium: Revista Eletrônica de Geografia. v.7, n.20, p.30-44, nov. 2016. p.32. 
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Após esse período, segue um declínio de investimento nesse tipo de transporte. Fonte: a mesma citada na 

referência anterior. 
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 Afirma-se que, no Brasil, “a Grassi, fabricante de carrocerias, montava ônibus desde 1908 (e o fez até 1970). 

A Ford começou a montar seu Modelo T, o Ford “Bigode”, em 1919. Seis anos depois, a General Motors 

implantou uma linha de montagem no Brasil. A International Harvester passou a montar caminhões em 1926”. 
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Por mais de 30 anos, o Brasil apenas montou carros estrangeiros, mas a partir da 

década de 1950, especialmente com o presidente Juscelino Kubitschek, há grande ênfase em 

políticas públicas voltadas para a entrada de capitais para a indústria automobilística. Houve 

inclusive a criação de um grupo denominado de Grupo Executivo da Indústria 

Automobilística (GEIA), que regulamentava as atividades do setor.  

O discurso
103

 do Chefe do Executivo Federal à época era entusiasta, em tom quase 

messiânico e somente exaltava as benesses trazidas pelos automóveis ao país: 

Surto de produção que emancipará o Brasil de uma pesada porção da tirania 

cambial, surto de produção que aumentará o poder da nossa indústria e criará novas 

fontes de riqueza, aproximando e unindo as populações, principalmente neste 

instante em que estamos procedendo ao deslocamento do centro regulador da vida 

brasileira para as glebas do Brasil Central. De nada valeria construir Brasília sem 

abrir estradas que a ligassem ao resto do país, mas de pouco valeria rasgar essas 

rodovias sem fabricar os automóveis e os caminhões que desempenharão o papel 

dinâmico de elementos efetivos e permanentes de aproximação demográfica, social e 

cultural e de intercomunicação de riquezas.  

 

Nesse período histórico sobre que nos debruçamos, diversos fatores socioeconômicos 

influenciaram aqui no Brasil para a busca também de novos modais de transporte: uma oferta 

restrita aliada a uma demanda crescente de produtos de exportação, uma superprodução 

cafeeira que precisava escoar pelo país e para o exterior, fluxos migratórios internos de 

trabalhadores nordestinos e mineiros (vide exemplo da construção de Brasília). 

Mascarenhas et alii (2016) trazem a comento que estes eventos e o fato de que muitas 

autoridades brasileiras da época eram grandes latifundiários e empresários rodoviaristas 

acabou por exercer uma pressão para que nossa principal forma de mobilidade urbana fosse o 

sistema rodoviário. Nas cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, o bonde, que 

era usado para transporte coletivo, foi extinto e substituído por modais rodoviários.  

Fato é que a escolha do automóvel não só adveio da necessidade de atendimento do 

crescente processo de urbanização, mas acabou por ajudar a forjar as cidades brasileiras, 

baseadas na segregação social e a dispersão.  

Maricato (2016, s.p.
104

) assim descreveu essa transição do sistema ferroviário 

brasileiro para o sistema rodoviarista: 

                                                                                                                                                                                     
Naqueles tempos, o “produzir” ainda não era conjugado, mas a presença dos dois maiores fabricantes americanos 

– Ford e GM – assegurou uma rede ampla de revendedores e a familiaridade com o consumidor brasileiro. Fonte: 

Reportagem da Revista Quatro Rodas: A pré-história da indústria automobilística no Brasil. Disponível em: 

https://quatrorodas.abril.com.br/noticias/a-pre-historia-da-industria-automobilistica-no-brasil/>. Acesso em: 

4dez. 2018.  
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<http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/publicacoes-oficiais/catalogo/jk/jk-discursos-1958/view> Acesso em: 
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A aparente liberdade, mobilidade para todos com independência de trilhos e 

horários, uma verdadeira utopia, prometida aos trabalhadores como parte do acordo 

entre capital e trabalho, firmado pelo Welfare State, quando extensiva a toda a 

sociedade transformou-se numa prisão. A dependência em relação ao automóvel 

acabou se tornando maior do que a dependência dos trens e evidentemente maior do 

que as viagens feitas a pé ou com tração animal, embora envolva viagens mais 

longas e, apesar do tráfego, mais rápidas. Não há como comprar pão a pé nos 

subúrbios americanos desenhados com total dependência ao automóvel. Sem o 

automóvel não há como abastecer uma casa na cidade marcada pela urbanização 

dispersa: ocupação de vastas áreas com baixa densidade de ocupação onde 

predomina, no uso do solo, frequentemente de forma absoluta e exclusiva, a moradia 

e a infraestrutura rodoviária.  

 

Na década de 70, no entanto, a crise do petróleo teve impactos no setor de transportes. 

Apesar de ser um país produtor deste combustível, dependíamos de importações 

massivamente para suprimento de nossas necessidades energéticas (cerca de 84% do valor em 

dólares do petróleo aqui utilizado)
105

.  

Em 1973, ocorreu o denominado primeiro choque do petróleo, quando a Organização 

dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) utilizou o valor do combustível como 

instrumento político para redução da oferta no mercado mundial, fazendo com que o preço do 

barril fosse altamente elevado, em resposta à ocupação de tropas israelenses nos territórios do 

Egito e da Síria, fato histórico que ficou conhecido como Guerra do Yom Kippur.  

Em 1979, ocorreu o segundo choque do petróleo, gerado por intensas mudanças 

políticas no Irã, país integrante da OPEP, o que contribuiu para que o barril do produto 

alcançasse a marca de 30 dólares.  

Tal crise, que elevou consideravelmente a dívida externa brasileira, teve como balanço 

a necessidade de procura de fontes de petróleo internas (descoberta da Bacia de Campos em 

1975), bem como a necessidade de pesquisa sobre novas fontes energéticas alternativas 

(criação do Programa Nacional do Proálcool em 1975, por exemplo), e ainda estimulou a 

ampliação da visão sobre a necessidade de estímulo de modais de transporte menos poluentes 

como a bicicleta e ao fortalecimento do sistema de transporte coletivo.  

No que tange à proteção ao meio ambiente
106

, ao longo das últimas décadas, há intenso 

debate sobre os efeitos deletérios de uma mobilidade urbana intensamente baseada em 

veículos automotores, principalmente os individuais, primando-se pela redução da emissão de 
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 Fonte: Artigo O automóvel e a cidade, por Ermínia Maricato. Disponível em: 

<https://www.archdaily.com.br/br/795885/o-automovel-e-a-cidade-erminia-maricato>. Acesso em: 7 dez. 2018.  
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Transporte e energia no Brasil: as repercussões da crise do petróleo. Disponível em: 

<http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/6188> Acesso em: 7 jan. 2018. 
106
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poluentes, bem como à redução de ruídos, com vistas à melhora da qualidade de vida no 

ambiente urbano.  

Os poluentes veiculares são de vários tipos, como a fuligem expelida pelos 

escapamentos, causando, inclusive, o efeito smog (neblina de fumaça na atmosfera e próximo 

à superfície), gases que causam a temível chuva ácida, poluentes globais como o dióxido de 

carbono, que causam o efeito estufa, além de monóxido de carbono, os hidrocarbonetos, 

compostos orgânicos voláteis, óxidos de enxofre e óxidos de nitrogênio. 

Em 2013, pesar das tentativas normativas de incentivo à redução de emissão de 

carbono, o Greenpeace (2013), organização civil de caráter mundial, emite relatório em que 

consigna que o setor de transportes no Brasil em muito pouco havia atingido a meta de 

redução de gases poluentes, criticando ainda a falta de “transferência modal nas cidades do 

individual motorizado para o coletivo de qualidade e o individual não motorizado”. 

Estudos
107

 comprovam que o crescimento excessivo de transporte individual 

motorizado nos últimos vinte anos acabou por produzir emissões altíssimas quantidades de 

CO2. De acordo com o segundo Inventário de Emissões Atmosféricas por Veículos 

Rodoviários
108

, os veículos automotores alcançaram um patamar de emissão 210 milhões de 

toneladas de CO2 no ano base de 2012, e há previsão de crescimento de taxa de emissão para 

4,7% ao ano de 2009 a 2020, com o aumento da frota de veículos no país
109

.  

Horkheimer e Adorno (1985) já nos alertavam para a dominação da sociedade atual 

por uma excessiva racionalidade técnico-instrumental, advinda do modelo econômico 

capitalista, em que o meio ambiente é utilizado como uma mercadoria, que tende ao 

exaurimento, se não superarmos os paradigmas injustos e insustentáveis com que atuamos e a 

própria ideia de progresso adotada.  

A luta por uma cidade mais inclusiva, mais agradável, também foi incorporada nas 

últimas décadas do século XX por urbanistas em geral, bem como por geógrafos e 

ambientalistas na luta contra o rodoviarismo intenso.  

De acordo com este paradigma, deve-se priorizar viagens não motorizadas, com o 

deslocamento peatonal e viagens por bicicleta em distâncias curtas e média. Estimula-se a 
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interação do cidadão com a cidade em contato direto, para que se sinta incluído em seu espaço 

de vivência e para que interaja e lute por condições melhores de vida para todos.  

Estes múltiplos fatores conduzem atualmente a uma mudança de padrão 

eminentemente rodoviarista a um padrão em que se contemple a inclusão de diversos modais 

de transporte em nosso cotidiano. Tal processo, apesar de lento, vem paulatinamente sendo 

incorporado ao nosso país.  

Exemplo claro disto é o que vem ocorrendo com a bicicleta, modal de transporte sobre 

que nos debruçaremos no tópico a seguir.  

 

3.6 Contextualização histórica da bicicleta e seu progressivo reconhecimento como 

modal de transporte 

 

  Diante da necessidade de revisão de uma política essencialmente rodoviarista em 

termos de mobilidade urbana, a bicicleta está paulatinamente sendo objeto de novos olhares 

nos planejamentos das cidades no que concerne ao deslocamento de até oito quilômetros, ou 

seja, em curtas e médias distâncias
110

.   

No que concerne à educação do ciclista para uso do veículo e da população no respeito 

aos ciclistas, é válido ressaltar que o Código de Trânsito Brasileiro
111

 (CTB) regula a 

circulação por meio de bicicletas, que pode ser feita nos bordos da pista de rolamento, quando 

não houver ciclovia ou ciclofaixa
112

, com preferência sobre os veículos motorizados. O 

ciclista que está desmontado empurrando a bicicleta, por sua vez, é equiparado ao pedestre em 

direitos e deveres
113,

 conforme disposto na referida lei.   

Por ser tratado como veículo no CTB
114

, potencialmente causador de acidentes graves, 

há equipamentos obrigatórios que a bicicleta deve possuir, como campainha, sinalização 

noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais, bem como retrovisor do lado esquerdo
115

.  
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perímetros urbanos não ultrapassam 8km de diâmetro. Desta forma, ressalvadas as condições topográficas e 
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que 40 minutos. E estamos autorizados a conceber que apenas uma parcela diminuta da população necessita 

cruzar diariamente uma cidade de ponta a ponta.” Disponível em: 

<http://revistabicicleta.com.br/bicicleta.php?a_eficiencia_dos_8_km&id=2781>. Acesso em: 11 jan. 2019. 
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Existe ainda no CTB previsão de punição para com atitudes agressivas com o ciclista, 

tal como ultrapassagens por veículos motorizados que, nas expressões populares, se denomina 

de “tirar fino”, ou seja, deixar de guardar a distância lateral de um metro e meio ao passar ou 

ultrapassar a bicicleta
116

, sendo esta considerada uma infração média sujeita a multa. Da 

mesma forma, o ciclista não pode conduzir a bicicleta onde não seja permitido ou conduzi-la 

de forma agressiva, sendo esta uma infração média, sujeita a multa e a remoção do veículo
117

. 

Considerado o primeiro veículo mecânico para transporte individual, a origem da 

bicicleta é um tanto controvertida, alguns estudiosos atribuem o primeiro desenho deste 

modal, além de estudos sobre a transmissão por corrente, ao artista renascentista italiano 

Leonardo da Vinci (1452-1519). Tal desenho consta do Codex Atlanticus, uma coleção de 

documentos do polímata, constituído por doze volumes. Como se sabe, da Vinci era 

apaixonado por mecânica e anatomia, tendo produzido obras nas mais diversas áreas do 

conhecimento. 

Alguns estudiosos, por sua vez, contestam essa origem
118

 e consideram o desenho 

incluído na compilação Codex Atlanticus uma fraude, atribuível a um monge italiano que teria 

incluído um trabalho seu na coleção de documentos do renomado artista italiano. 

Um historiador chinês, por sua vez, chamado Xu Quan Long, alega que o primeiro 

invento que se assemelha com a atual ideia de bicicleta teria sido uma engenhoca de rodas 

construída pelo inventor compatriota Lu Ban, que nasceu a 2500 anos atrás
119

 e era 

especialista em construção de artefatos de guerra.   

Historicamente, a origem com mais substrato documental é a de que, em 1790, o 

conde francês Mede de Sivrac inventou o celerífero, um cavalo de madeira de duas rodas, que 

se empurrava com um ou dois pés. Muitos consideram, no entanto, que o real inventor do 

veículo foi o barão alemão Karl Friedrich Von Drais que construiu a draisiana em 1817, 

espécie também de celerífero, com a roda dianteira servindo de diretriz e gerando mobilidade 

através de um comando com as mãos, o que atualmente chamaríamos de guidão, o que lhe 

conferia equilíbrio e possibilidade de realização de curvas ao invento.  

Não havia pedais no projeto da draisiana, o que levava os usuários a empurrarem a si 

mesmos com os pés.  Tal objeto foi patenteado em 1818, em Baden e em outras cidades 
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The Leonardo da Vinci Bicycle Hoax. Disponível em: 
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europeias, incluindo Paris, mas houve baixíssimo interesse pela industrialização do invento na 

Alemanha inicialmente. 

Mais de setenta anos depois, passando-se neste ínterim pela invenção do velocípede 

pelo francês Pierre Michaux, com diversos melhoramentos técnicos tais como a inclusão de 

pedais sobre disco e repasse da tração para a roda traseira e o câmbio de marchas, criado por 

Johann Walch, da Alemanha, o quadro trapezoidal, por Huber, na Inglaterra, e, em 1891 e os 

pneus tubulares desmontáveis, por Michelin, na França, tem-se a bicicleta da forma 

aproximada com que a temos hoje.  

Com a revolução industrial, que se iniciou no séc. XVIII e atingiu seu ápice no século 

XIX, nasce a primeira indústria de bicicletas denominada Michaul and Company em 1875, e o 

veículo torna-se uma constante na paisagem em Paris e em outras cidades europeias. 

No Brasil, de acordo com o Programa Brasileiro de Mobilidade por Bicicleta, em seu 

caderno de referência para elaboração do Plano de Mobilidade por Bicicleta nas Cidades 

(2007), não se pode precisar data exata de chegada do veículo ao nosso território e nem a 

localidade. Estima-se que a Capital do Império, entre os anos de 1859 e 1870, tenha recebido 

os primeiros exemplares, pois nela estariam concentradas as pessoas com maior poder 

aquisitivo e que mantinham relações com a Europa, em que haviam surgido várias indústrias 

que produziriam as bicicletas. 

Alguns estudiosos sustentam, no entanto, que a bicicleta teria chegado ao Brasil no 

século XIX através de imigrantes europeus que vieram trabalhar na região sul do país. Em 

1895, há registros fotográficos de clube de ciclistas em Curitiba
120

 fundado por um grupo de 

alemães imigrantes. 

SILVA (2014) afirma que, quando da chegada do invento ao Brasil, símbolo de 

modernidade, no fim do século XIX e início do século XX, a bicicleta era usada por pessoas 

das mais diferente classes sociais e tinha certo status social. Com a chegada do bonde, 

calhambeque e, posteriormente, do carro, depois da Segunda Guerra Mundial, o modal, 

especialmente nas grandes capitais, foi alvo de estigmatização social e alijamento no que se 

refere aos planejamentos urbanos de transporte, essencialmente rodoviaristas.   

De fato, estudos recentes conduzidos por Coelho Filho e Saccaro Júnior (2017, p.7), 

afirmam que “o ciclista brasileiro é de baixa renda, jovem e residente na zona rural” 

majoritariamente, “considerando-se zona rural a periferia de pequenas cidades ou uma região 

periurbana de transição nas grandes cidades”. 
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86 
 

Em cidades pequenas e de médio porte a bicicleta foi muito utilizada para 

deslocamento por trabalhadores de indústrias e de pequenos estabelecimentos empresariais. 

Este fator deve ter contribuído também para o veículo ser visto como modo de locomoção de 

somenos importância por longo período nas políticas públicas brasileiras de mobilidade 

urbana, visto que um veículo utilizado por trabalhadores, especialmente com a chegada do 

automóvel no Brasil ao fim do século XIX e posterior processo de industrialização realizado 

aqui na década de 1950, sequer era considerado como modal de transporte efetivamente. 

Segundo Coelho Filho e Saccaro Júnior (2017), curiosamente, estima-se que hoje o 

Brasil ainda tem mais bicicletas (50 milhões de unidades) que carros (41 milhões de 

unidades), mas somente 7% do total de viagens é feito por bicicletas, quando, na verdade, 

poderíamos atingir um patamar de 40% de viagens percorridas através deste modal. 

Conforme o Manual de Planejamento Cicloviário (2001), diante da ideia de que os 

modais mais modernos como automóveis, caminhões e metrôs, altamente poluentes, 

resolveriam os problemas de transporte urbano, por longo período acreditou-se que a 

bicicleta, por ser um veículo simples, era uma tecnologia ultrapassada e fadada ao completo 

desaparecimento, o que, na verdade, mostrou-se ser uma afirmação falaciosa diante das crises 

energéticas e progressivas mudanças de paradigmas socioambientais.   

De fato, esta estigmatização da bicicleta como veículo voltado unicamente para o uso 

classes sociais menos favorecidas está progressivamente sendo vencida através de 

movimentos sociais de diversos usuários que acabam por também impactar a formulação de 

políticas públicas especialmente formuladas para fomentar o uso do modal.   

Coelho Filho e Saccaro Júnior (2017, p.7) indicam que, por um “semianalfabetismo 

sobre mobilidade urbana eficiente” ainda há, é claro, resistência a este movimento, e, 

paradoxalmente, mesmo os usuários de baixa renda do modal, quando aumentam a sua renda 

familiar, tendem a aumentar a taxa de motorização, especialmente com a compra de 

motocicletas (processo denominado de shifting).  Este fator indica que não necessariamente o 

uso da bicicleta está ligado atualmente à conscientização ambiental e de saúde, mas sim à 

deficiência de transporte público e segregação social. 

Um dos fatores já vivenciados na Europa que reverte esta tendência à motorização é o 

oferecimento de redes cicloviárias integradas a outros modais, como trens e ônibus, por 

exemplo, o que também foi objeto de constatação na cidade colombiana de Bogotá, e em 

Niterói, no Rio de Janeiro, com a integração entre o modal e o transporte aquaviário oferecido 
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nesta última cidade através da construção do bicicletário Arariboia, ao lado da estação central 

das barcas
121

. 

No que concerne à economia e conscientização socioambiental, o evento histórico 

conhecido como o Primeiro Choque do Petróleo ocorrido em 1973, em que os países do 

Oriente Médio diminuíram a produção de barris diante da conscientização da finitude do 

recurso não renovável, elevando o valor de cada barril de US$ 2,90 para US$ 11,65 dólares 

em apenas três meses, acabou com ocasionar uma necessidade de revisão das políticas de 

mobilidade urbana, estimulando-se o uso de novos modais que causassem impacto menor no 

meio ambiente. 

Em 1976, a primeira política urbana consolidada da União sobre planejamento 

cicloviário é editada através do Manual de Planejamento Cicloviário da Empresa Brasileira de 

Planejamento de Transportes (GEIPOT), baseada em análise de técnicos sobre a experiência 

de cidades sulistas que estimulavam o uso do modal. Tal manual foi reeditado em 1980 e 

também em 2001.  

Curitiba foi umas das cidades analisadas no Caderno, pois, já em 1976, implantava 

uma embrionária rede cicloviária no interior de parques e em conexões entre alguns deles. 

Mesmo que não tenha ocorrido um planejamento técnico mais apurado, pois o projeto baseou-

se apenas na elaboração de um anteprojeto geométrico unicamente, demonstrou-se que a 

cidade já fomentava a mobilidade urbana que não fosse somente a rodoviarista, regra no país 

à época.  

Atualmente Curitiba é a cidade brasileira que tem o maior número de ciclistas no país, 

o que pode ser atribuído a diversos fatores como o desenvolvimento contínuo de políticas 

públicas para o desenvolvimento da estrutura cicloviária, clima, e por também ainda 

apresentar, como a maioria das cidades brasileiras, problemas relacionados ao transporte 

público
122

. O principal motivo listado para utilização do modal na cidade foi o fato de ser 

considerado mais rápido e prático, segundo cerca de 36% de entrevistados na cidade no ano 

de 2018
123

.   
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 Quem usa diariamente as barcas na travessia para o Rio percebe o aumento de passageiros com bicicletas a 

bordo. E os números comprovam: levantamento da CCR Barcas mostra que o crescimento do trânsito de ciclistas 

e suas “magrelas” no trajeto Arariboia-Praça Quinze chegou a 125% nos últimos dois anos. Disponível em: 

<https://oglobo.globo.com/rio/bairros/em-dois-anos-numero-de-ciclistas-na-travessia-de-barcas-entre-niteroi-

praca-quinze-cresceu-125-16501882>. Acesso em: 15 set. 2018. 
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em parceria com o Laboratório de Mobilidade Sustentável da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
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123

 Fonte: Pesquisa supracitada, p. 31.  

http://www.ta.org.br/perfil/ciclista18.pdf


88 
 

Curitiba apresenta atualmente 207 km de vias cicláveis, utilizadas precipuamente para 

o deslocamento até o trabalho (60% das viagens). Cerca de 55% dos ciclistas contemplados na 

pesquisa supracitada consignaram que, se houvessem mais e melhores infraestruturas 

adequadas certamente usariam o modal de forma mais intensa
124

.  

Joinville, nos idos da década de 70, também recebeu visita técnica por parte da 

GEIPOT, visto que, na época, possuía a fama de cidade com o maior uso de bicicleta do país, 

especialmente pela existência da Fundação Tupy, maior sociedade empresária da cidade. Esta 

indústria construiu um estacionamento coberto com 2400 vagas, com utensílios para uso dos 

mais de 5000 mil funcionários ciclistas, o que já demonstrava o pioneirismo sulista na 

acolhida da bicicleta e a necessária infraestrutura. 

Nos termos do Manual de Planejamento Cicloviário (2001, p.1), assim era a situação 

do o uso do modal naquele momento: 

 

[...] A política de transportes urbanos, em particular a cicloviária, é essencial para 

estruturar soluções autossustentáveis para as áreas urbanas. Esse veículo, até o 

presente momento, não recebeu, em nosso país, o tratamento adequado ao papel que 

desempenha como meio de transportes, nas áreas urbanas. No Brasil, poucos são os 

profissionais que se interessam em conhecer ou estudar o fenômeno do uso da 

bicicleta, mesmo sendo ela o único veículo cuja aquisição é acessível a todas as 

classes sociais. A falta de prestígio desse meio de transporte junto a autoridades e 

planejadores tem acarretado aos seus usuários uma situação de semimarginalidade. 

 

Em 2001, a GEIPOT publica um Diagnóstico Nacional do Planejamento Cicloviário
125

 

com dados coletados desde o ano de 1999, o estudo mais completo da União à época sobre o 

uso da bicicleta, depois de várias pesquisas realizadas em quase 60 cidades do país. 

Inicialmente, os pesquisadores contemplaram visitas a 25 cidades e, considerando que várias 

outras demonstraram interesse na participação sobre o diagnóstico, mais municípios foram 

englobados para a análise. 

Considerando a importância da bicicleta para a realização de milhares de 

deslocamentos para lazer, estudo e trabalho, a SeMob implementa, em 2004, um fórum para 

discussão do Programa Brasileiro de Mobilidade por Bicicleta, visando à edificação de uma 

política sólida de expansão do transporte cicloviário no Brasil. 

 A transformação do espaço urbano e redução das desigualdades sociais pelo uso 

desigual e injusto do solo, bem como a reformulação da ênfase dada ao transporte individual 
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 Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes. Planejamento Cicloviário: Diagnóstico Nacional. 

Disponível em: <https://www.ciclocidade.org.br/biblioteca/file/47-planejamento-cicloviario-diagnostico-

nacional-geipot>. Acesso em: 22 mai. 2018. 
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motorizado são motes para a elaboração de um Caderno de Referência para elaboração de um 

Plano de Mobilidade por Bicicleta nas Cidades, publicado em 2007.  

Em 2007, o Ministério das Cidades publica o Caderno de Referência para a 

Elaboração de um Plano de Mobilidade por Bicicleta nas Cidades, pretendendo fomentar uma 

política de mobilidade urbana baseada em princípios como a inclusão social, sustentabilidade 

ambiental, gestão participativa e equidade no uso do espaço público. 

Neste Caderno delineia-se um quadro da política de mobilidade urbana no Brasil à 

época, um panorama sobre o uso da bicicleta, bem como um roteiro para elaboração de 

projetos cicloviários nas cidades, inclusive com a integração do modal com os outros meios 

de transporte, o que aumenta o raio de abrangência de uso do veículo a médias e longas 

distâncias, assim como reduz custo dos deslocamentos, acabando por beneficiar a grande 

parcela da população de menor renda.  

O Caderno ainda nos informa que a bicicleta é vista como o veículo dos “excluídos 

sociais”, sequer lhe sendo reconhecido o status de modo de transporte pela população à época 

em que editado o documento. Considerada invisível, por quase não ser poluente e por 

ocasionar quase nenhuma poluição sonora, teve sua importância nos deslocamentos diários da 

população desconsiderada e ofuscada pelo massivo uso do automóvel, tornado símbolo de 

status social por intensas propagandas e apoio governamental.  

A pressão socioeconômica, no entanto, pela revisão do excesso de viagens 

motorizadas, seja por questões ambientais, financeiras ou sociopolíticas, relançou um novo 

olhar sobre o uso do modal, com a consequente revisão do desenho urbano para seu integral 

acolhimento. Segundo o caderno de referência para elaboração do Plano de Mobilidade por 

Bicicleta nas Cidades (2007, p. 16), “a cidade não pode ser pensada como, se um dia, todas as 

pessoas fossem ter um automóvel”, o que levou, inclusive, a União a criar programas para 

fomento a projetos de sistema de deslocamento não motorizados (a pé ou por bicicleta)126. 

Coelho Filho e Saccaro Júnior (2017) afirmam que a partir de 2004 houve um grande 

avanço em políticas públicas cicloviárias, especialmente com o fortalecimento de associações 

cicloativistas, como a União de Ciclistas do Brasil, fundada em 2007, mas, em 2009, o 
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governo federal recuou ao novamente retomar o estímulo a políticas públicas rodoviaristas, 

com políticas fiscais diferenciadas para compra de automóveis: 

 

Há uma incompatibilidade de discursos de mobilidade entre o rodoviarismo e o 

cicloativismo. Esta disputa de discursos fica evidenciada no governo federal, com 

avanços para a visão cicloativista a partir de 2004, com o Programa Bicicleta Brasil, 

e retrocessos a partir do ano de 2009 com fortalecimento da visão rodoviarista e 

estímulo econômico e fiscal para compra de automóveis pelo governo federal, com 

destaque para a diminuição do imposto sobre produtos industrializados (IPI). A 

concentração de esforços governamentais na promoção do rodoviarismo, do ponto 

de vista das políticas públicas, não pode ser justificada, uma vez que os modos 

ativos e coletivo de transporte motorizado compõem a maioria das viagens, como 

mostrado anteriormente (NOBRE, 2010). 

 

 

Com o Programa de Aceleração de Crescimento 2 voltado para as médias cidades, em 

2012, Belloto et al. (2014) sustentam que houve a formulação de 24 propostas, dentre 63 

apresentadas, relativas à criação de ciclovias e/ou ciclofaixas como itens de investimento. 

Apesar de haver investimentos financeiros dos diversos entes federativos em 

infraestrutura cicloviária, sob a pressão da sociedade civil também, a denominada “onda bike” 

também recebeu estímulo ao desenvolvimento por parte de entidades financeiras, 

disseminando estratégias de marketing ecológico, como símbolo de sustentabilidade. 

 Duas instituições financeiras foram pioneiras nestes projetos no Brasil: o Banco Itaú 

com o compartilhamento das “laranjinhas” e o Banco Bradesco também com as bicicletas do 

sistema denominado “ciclo sampa” e o estímulo ao cicloturismo local, através da separação de 

faixas cicláveis, nos fins de semana, em avenidas e parques municipais. 

Tais projetos acabaram por dar maior visibilidade à bicicultura, havendo, no entanto, 

sérios questionamentos sobre ferimentos às regras gerais de licitação e de malversação do 

espaço na cidade que seria conferido a um oligopólio formado pelas instituições financeiras, 

em mais um processo de “financeirização” do solo e a mercadoria espaço urbano
127

. 

O fato de haver exploração da cidade, pertencente à coletividade, como a publicidade 

feita por meio de placas com o nome da sociedade empresária parceira, em troca de 

conservação de praças, canteiros e outros espaços públicos, quando se está em jogo 

contraprestações muito mais lucrativas como o aluguel cobrado pelo sistema de bike sharing 

demonstra que há malversação do espaço público através de instrumentos normativos 

firmados pelo Poder Público.  
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Também é alvo de críticas a edição de decretos municipais casuísticos e genéricos 

para lidar com a exploração de publicidade em espaços públicos por partes destas instituições 

financeiras sob o fundamento de que pressões político-partidárias poderiam influir sobre a 

continuidade dos serviços, caso algum candidato eleito não fosse estimulador do sistema de 

compartilhamento de bicicletas. 

A este fenômeno, Rolnik (2015, p. 225) chama de “novas formas de financiamento 

municipal”: 

 

A literatura sobre o impacto do neoliberalismo nas políticas urbanas identificou a 

emergência do chamado “empreendedorismo municipal” como resposta local à 

erosão da base econômica e fiscal das localidades em função dos processos de 

reestruturação produtiva e ajuste fiscal. Os governos das cidades abandonaram a 

visão administrativa predominante nos anos 1960 em direção a uma ação 

“empreendedora” nos anos 1970 e 1980. De um lado, as cidades foram envolvidas 

por um ambiente geoeconômico marcado por caos monetário, movimentos 

especulativos do capital financeiro, estratégias globais de localização de corporações 

multinacionais e intensificação da competição entre localidades. Ao mesmo tempo, 

o retraimento de regimes de bem-estar e de transferências intergovernamentais 

impôs limites ao financiamento das políticas urbanas. Por outro lado, os programas 

neoliberais de desregulação, privatização do gasto público também penetraram na 

agenda dos governos locais, o que transformou suas políticas urbanas em 

verdadeiros laboratórios, com experimentos que vão do marketing de cidades a 

zonas especiais de promoção econômica, megaprojetos globais e organizações locais 

de desenvolvimento urbano. 

 

 

Ações integradas da sociedade civil cicloativista, juntamente com as demais pautas de 

luta urbana como moradia, saúde e defesa do meio ambiente também são importantes 

catalisadoras de avanços na institucionalização das políticas cicloviárias. 

Especialmente em relação à proteção do meio ambiente (art. 225, caput, da 

Constituição da República Federativa de 1988), as bicicletas são consideradas veículos de 

baixo impacto ambiental, e, de acordo com Coelho Filho e Saccaro Júnior (2017, p. 13), 

emitem apenas “21 kg de CO2 por passageiro por quilômetro transportado”, enquanto um 

“carro sedan”, acrescido da infraestrutura rodoviária para sua locomoção, “emite 239 Kg de 

CO2 por passageiro por quilômetro”. 

Neste tocante, é um modal de transporte que vai de encontro das metas da Política 

Nacional de Mudança Climática, que visa à compatibilização do desenvolvimento econômico-

social com a proteção do sistema climático e à redução das emissões antrópicas de gases de 

efeito estufa em relação às suas diferentes fontes, conforme expressa a Lei 12.187/2009, em 

seu artigo 4º, incisos I e II. 
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Já em 2008, o Plano Nacional de Mudança de Clima elaborado pelo governo Federal 

(2008), consignava que o estímulo ao uso do modal bicicleta através do projeto do Ministério 

das Cidades denominado de “Bicicleta Brasil” reduziria impactos ambientais no setor de 

transportes, devendo ser revertida a predominância rodoviarista de mobilidade, de viagens 

motorizadas. 

  No final do ano de 2018, a Lei 13.724 institui o Programa Bicicleta Brasil, sob 

coordenação do Ministério das Cidades, para incentivar a inserção da bicicleta como modal de 

transporte nas cidades com mais de vinte mil habitantes, o que também representa um avanço 

no intuito de fomento da bicicultura
128

. A bicicleta foi legalmente reconhecida como “meio de 

transporte econômico, saudável e ambientalmente adequado”
129

.  

 Gize-se que o apoio previsto para inserção das bicicletas nas cidades com mais de 20 

mil habitantes, torna-se uma obrigação no que tange às cidades com mais de quinhentos mil 

habitantes, em que deve haver obrigatoriamente a previsão da implantação de ciclovias e 

promoção do transporte cicloviário em atendimento ao que é exigido pelo art. 41 da Lei nº 

10.257/2001, no que tange ao plano de transporte urbano integrado
130

.  

 O referido diploma legal, na verdade, acabou por reafirmar o fato de que, em cidades 

pequenas e médias, em geral, já há intensa utilização do modal em apreço, especialmente se 

consideramos a quase que inexistência de transporte coletivo urbano em várias cidades 

brasileiras.  

De acordo com a Lei 13.724/2018, a União deverá apoiar os estados e municípios na 

construção de toda a infraestrutura cicloviária, bem como na instalação de bicicletários 

públicos e equipamentos de apoio ao usuário, promovendo ainda a integração do modal aos 

modais de transporte público coletivo
131

.  

Os atores envolvidos neste processo de estímulo à implantação de infraestrutura 

cicloviária foram órgãos governamentais e organizações não governamentais com atuação 

relacionada ao uso da bicicleta como meio de transporte e lazer e por sociedades empresárias 

que atuem no setor produtivo ligado ao modal
132

, sendo que os dois últimos atuarão em 

regime de contratação ou parceria público-privada.  

O dever de estímulo ao desenvolvimento de uma educação e conscientização sobre a 

mobilidade urbana também foi trazida a comento na lei em apreço, especialmente quando se 
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 Lei 13.724/2018. Institui o Programa Bicicleta Brasil (PBB) para incentivar o uso da bicicleta visando à 

melhoria das condições de mobilidade urbana. Arts. 2º e parágrafo único, inciso I, em especial.  
129

 Art. 3º, inciso III.  
130

 Art. 5º, parágrafo único da Lei 13.724/2018.  
131

 Art. 3º, inciso I e II. 
132

 Art. 4º, parágrafo 1º, incisos I, II e III.  
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instaura como uma das diretrizes a necessidade de “conscientização da sociedade quantos aos 

efeitos indesejáveis da utilização do automóvel nas locomoções urbanas” e o objetivo de 

“implantar políticas de educação para o trânsito que promovam o uso da bicicleta e a sua boa 

convivência com os demais modais”
133

.  

Como nenhum programa pode ser criado sem o devido substrato operacional 

econômico e financeiro, os recursos contemplados no caso foram parcelas dos recursos da 

CIDE-combustíveis, a ser ainda regulamentada, dotações específicas dos orçamentos de 

União, estados e municípios e Distrito Federal, bem como contribuições e doações de pessoas 

físicas ou jurídicas, entidades e organismos de cooperação nacionais ou internacionais
134

.  

Infelizmente houve veto ao artigo da lei que reservava 15% dos recursos arrecadados 

com multas de trânsito, o que disponibilizaria cerca de 1 bilhão por ano ao programa
135

.  

O veto baseou-se em argumentos eivados de retrocesso social, inicialmente 

consignando que não haveria relação de causas e efeitos entre o programa e a aplicação de 

multas. Exclusivamente atribui-se às verbas arrecadadas à sinalização, engenharia de tráfego e 

de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito (art. 320 da Lei 9503/97). 

Ora, se o trânsito contempla a utilização de bicicletas
136

, considerada veículo de 

passageiros, ela também está regida pelas disposições do Código de Trânsito Brasileiro e, 

consequentemente, as verbas arrecadadas deveriam ser utilizadas para os diversos aspectos de 

utilização do modal. No mínimo, o veto peca por desconhecer a noção de tráfego ou fingir 

que desconhece.  

Além disso, como razão de veto, o Chefe do Executivo federal consignou que poderia 

haver um possível “enfraquecimento dos órgãos e entidades componentes do Sistema 

Nacional de Trânsito, com o comprometimento de valores destinados a cobrir os custos e 

despesas com rotinas e procedimentos relativos à atuação das infrações, podendo se acarretar 

insuficiência e consequente sensação de impunidade”.  

Ocorre que, se não houver regulamentação no que concerne a parcelas dos recursos da 

CIDE-combustíveis, conforme previsto no Programa, uma das fontes de financiamentos já 

restará bastante prejudicada o que, em se tratando de Brasil, não é difícil, pois várias leis 

remanescem sem aplicação por falta de atuação regulamentadora do Poder Executivo.  
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 Art. 2º, parágrafo único, inciso VI e art. 3º, IV.  
134

 Art. 6º, incisos I, II e III.  
135

 Observemos que o artigo do projeto de lei 83/2007, que mudava o código de trânsito justamente para prever 

essa destinação ao programa em questão também foi vetado.   
136 

Art. 1º, parágrafo 1º, da Lei nº 9503/97: “Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e 

animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação 

de carga ou descarga”.
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3.7 A bicicleta e sua importância para a qualidade de vida e para a economia em geral 

no Brasil 

 Ao contrário do que inicialmente possamos pensar, a simplicidade e praticidade do 

modal bicicleta está cada vez mais sendo estudada no que tange a sua inserção na economia 

brasileira, em consonância com o que dispõe o art. 170 da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em especial no que concerne à valorização do trabalho humano, 

melhoras na condição de dignidade da nossa existência, defesa do meio ambiente, redução das 

desigualdades regionais e sociais e ajuda na busca do pleno emprego
137

. 

Em recente estudo de julho de 2018, o Laboratório de Mobilidade Sustentável da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (LABMOB/UFRJ) e a Associação Brasileira do Setor 

de Bicicletas (Aliança Bike) desenvolveram pesquisas acerca do mapeamento e monetização 

do complexo econômico representado pela bicicleta138.  

Em relação aos gastos com mobilidade urbana, que, no Brasil representam em média 

quase 20% dos gastos da renda média mensal de uma família que vive na área urbana
139

, o 

estudo supracitado demonstrou que há grande economia pelo uso da bicicleta em análise de 

hábitos de deslocamento em cinco grupos familiares, que variam de rendas superiores a 20 

salários-mínimos entre rendas de 1 a 2 salários-mínimos140: 

A realização de estudo de caso com cinco famílias na região metropolitana do Rio 

de Janeiro estimou que a economia no orçamento de uma família de classe A que 

usa a bicicleta como meio de transporte no lugar do Uber, por exemplo, pode chegar 

a R$ 10.032 ao ano. Também se verificou que R$ 12.831,68 é a economia média no 

orçamento de uma família em que ao menos um dos membros trocou o carro pela 

bicicleta. 

 

 Ora, uma economia média anual de cerca de 12 mil reais em uma renda mensal 

familiar em lares mais abastados já é bastante significativa, mas num núcleo familiar de renda 
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Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, art. 170, caput e incisos, verbis: 

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 

assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos 

produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; 

VII - redução das desigualdades regionais e sociais; 

VIII - busca do pleno emprego”; 
138

Fonte: Estudo Economia da Bicicleta no Brasil. Disponível em: 

<http://www.aliancabike.org.br/assets/_docs/26_10_2018_19_14_economia_da_bicicleta_(3).pdf>. Acesso em: 

12 jan. 2018.  
139

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa de Orçamentos 

Familiares 2008-2009. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv45130.pdf>. Acesso 

em: 12 jan. 2018. 
140

 P.4.  

http://www.aliancabike.org.br/assets/_docs/26_10_2018_19_14_economia_da_bicicleta_(3).pdf
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv45130.pdf
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mensal de 1 a 2 salários-mínimos mensais tal média anual é extremamente representativa da 

importância da utilização da bicicleta para a mobilidade urbana.  

 Conforme havíamos inicialmente previsto, a bicicleta é mais utilizada por famílias de 

renda salarial mais baixas, pela falta de acesso financeiro e material efetivos à mobilidade 

urbana por outros modais, o que, no nosso entender, é uma situação extremamente vexatória 

em nosso país, corroborando a intensa exclusão social aqui presente. 

  Nestes domicílios, a bicicleta é a única opção existente para se locomover pelo 

território da cidade, juntamente com o deslocamento peatonal, o que está totalmente em 

dissonância com o que é preconizado com a lei 12587/2012, no que tange à acessibilidade 

universal e à equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo
141

.  

 A bicicleta não deve ser vista como uma imposição, mas sim como uma opção 

saudável e menos poluente para deslocamentos de média e curta distância em condições 

climáticas favoráveis no dia-a-dia. Um ser humano jamais deveria ser obrigado a utilizar 

qualquer modal de transporte por falta absoluta de condições materiais para se valer de um 

modal mais eficiente ao contexto do deslocamento que pretende alcançar, pois isto fere 

inegavelmente a dignidade ínsita a sua condição
142

.  

 Em domicílios em que há mais condições financeiras, a bicicleta é utilizada como 

“opção de modal”, muitas vezes por desenvolvimento de uma conscientização ambiental e 

social sobre seu uso e pelos integrantes desta casa estarem mais perto das centralidades, em 

perímetros cicláveis de até 8 quilômetros, o que se coaduna, inicialmente, com a previsão de 

uso do modal nos estudos de mobilidade.  

 Como inicialmente inferíamos de nossa observação da realidade, estas foram também 

as conclusões alcançadas no estudo em comento
143

: 

Dentre os casos estudados, cabe observar que a participação semanal do uso da 

bicicleta tende a ser maior nas famílias de mais baixa renda do que nos estratos mais 

altos. Essa constatação está em consonância com outros estudos realizados sobre o 

uso da bicicleta como meio de transporte no Brasil, como é o caso da Pesquisa Perfil 

do Ciclista Brasileiro, realizada em 2015.  

Os casos das famílias D e E, que apontaram não dispor de outro meio de locomoção 

senão a bicicleta, diferem dos demais casos na medida em que a utilização de 

modais alternativos é mais presente nos estratos mais altos.  

A explicação mais plausível é o fato de que as três faixas de renda mais elevadas, 

tendo em vista também seus locais de moradia, situados em áreas mais centrais, 
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 Lei 12587/2012. Art. 5º, inciso I e III. 
142

 Ver notícia do Jornal O Globo de 03/07/2017 denominada “Para economizar, professor da FAETEC percorre 

70km de bicicleta para ir ao trabalho”, em que um professor, por falta de pagamento de seus vencimentos pelo 

Estado do Rio de Janeiro, pedala do município de Seropédica até a Escola Técnica em Nova Iguaçu. Disponível 

em: <https://oglobo.globo.com/economia/emprego/para-economizar-professor-da-faetec-percorre-70km-de-

bicicleta-para-ir-ao-trabalho-21547962>. Acesso em: 13 jan. de 2018. 
143

 pp.91/92. 

https://oglobo.globo.com/economia/emprego/para-economizar-professor-da-faetec-percorre-70km-de-bicicleta-para-ir-ao-trabalho-21547962
https://oglobo.globo.com/economia/emprego/para-economizar-professor-da-faetec-percorre-70km-de-bicicleta-para-ir-ao-trabalho-21547962
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dispõem de maiores recursos financeiros e alternativas de transporte do que os dois 

domicílios menos favorecidos. 

Além disso, é importante destacar que a bicicleta, para as famílias de mais alta 

renda, tende a simbolizar a opção por um estilo de vida determinado, enquanto 

para os estratos mais baixos ela pode tratar-se de uma solução para os 

deslocamentos diários dadas as restrições orçamentárias e/ou de infraestrutura 

de transporte público dos locais em que residem. (Estudo Economia da 

Bicicleta no Brasil, LABMOB da UFRJ e Aliança Bike, 2018, grifo nosso). 

 

 De fato, no Brasil calcula-se haja cerca de oito milhões e trezentos mil ciclistas (4 

% da população)
144

 e o perfil apurado deste público no ano de 2018
145

 é de geralmente 

homens que têm 25-34 anos, que concluíram o ensino médio e recebem até dois salários-

mínimos, pedalam até 30 minutos até seu destino principal, que, na maior parte das vezes é o 

trabalho (75.8% dos deslocamentos). Quase 83% dos entrevistados pedalam 5 dias ou mais 

por semana.  

 A motivação para começar a utilizar a bicicleta como modal de transporte foi 

preponderantemente a rapidez e praticidade (38,4% dos entrevistados), seguido de custo do 

transporte público (22,1%) e a preocupação com a saúde (25,8%). 

  A consciência ambiental ainda é relativamente baixa (3.5%) como motivação, dado 

que pode ser atribuível ao baixo nível de escolaridade apresentado pela média dos ciclistas. 

Além disso, a noção de solidariedade como limitadora da atuação de gerações atuais em 

relação ao meio ambiente e preocupação com as gerações futuras ainda é uma muito afastada 

de nossa realidade social, extremamente calcada no referencial individualista para o qual falta 

ainda falta o básico necessário à vivência minimamente aceitável.  

                Marques (2012, pp. 3 e 8) assim dispõe sobre a temática da solidariedade em termos 

da proteção ao meio ambiente: 

Além da preocupação em garantir as escolhas futuras, parece necessário superar o 

paradigma moderno sujeito-objeto, introduzindo uma concepção dialética homem-

natureza de modo que o domínio e a exploração de um sobre o outro seja substituído 

por uma lógica sustentável, e, assim, o acesso equitativo aos recursos seja garantido 

para o futuro.  

[...] 

Numa perspectiva mais pragmática, o dever de ser solidário para com os outros em 

razão de sermos humanos, reflete a tentativa de alargar o que se entende por nós. 

Entretanto, é provável que a humanidade ainda não tenha reconhecido/aceitado a 

necessidade, ou até mesmo o dever moral, de ser solidária para com aqueles que não 

promovem benefícios diretos, sejam eles sujeitos existentes ou ainda não existentes. 

Torna-se, assim, necessária uma transição paradigmática.  

 

                                                           
144

Fonte: Estudo Economia da Bicicleta no Brasil. Disponível em: 

<http://www.aliancabike.org.br/assets/_docs/26_10_2018_19_14_economia_da_bicicleta_(3).pdf> Acesso em: 

12 jan. 2018. p. 143.  
145 

Fonte: Pesquisa Perfil do Ciclista 2018. Disponível em:<http://www.ta.org.br/perfil/perfil18.pdf> Acesso em: 

13 jan. 2018. 

http://www.aliancabike.org.br/assets/_docs/26_10_2018_19_14_economia_da_bicicleta_(3).pdf
http://www.ta.org.br/perfil/perfil18.pdf
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  Os dois maiores problemas apontados pelo ciclista brasileiro são a ausência de 

infraestrutura cicloviária (37,9% dos entrevistados) e a segurança no trânsito (40.8%). A 

motivação para pedalar seria maior com o aumento desta infraestrutura (47.6% dos 

entrevistados) e da segurança (30.3% dos entrevistados), ou seja, fatores como políticas 

públicas cicloviárias e educação sobre mobilidade urbana seguidas de penalidades civis mais 

severas e penais realmente aplicadas poderiam aumentar ainda mais o número de 

deslocamentos feitos por bicicletas. 

 A necessidade de interligação entre os modais também restou clara nas pesquisas, bem 

como a criação da necessária infraestrutura cicloviária, como estacionamento para a bicicleta, 

facilitando os deslocamentos dos ciclistas que integram os núcleos familiares analisados.  

 Em termos de benefícios, ou seja, dos impactos diretos e indiretos da economia da 

bicicleta, a utilização atual do modal evitou a emissão de 1925 milhões de  toneladas por ano 

de emissão de gases poluentes para a atmosfera
146

, o que se alinha ao compromisso assumido 

pelo Brasil de maior proteção ao meio ambiente e da diminuição de emissão de gases 

causadores de efeito estufa
147

. 

 No que concerne ao direito à saúde
148

, diversos estudos comprovam que o ciclista 

geralmente tem melhor capacidade cardiorrespiratória, menor risco de doenças crônicas como 

o diabetes, infarto, derrame e alguns tipos de câncer, assim como evita quadros de obesidade e 

melhora de casos de distúrbio do sono.  

 Em termos de saúde psíquica, ao ciclista ocorre aumento de autoestima, humor, 

percepção de vigor e qualidade do sono, diminuição do nível de ansiedade, além da 

diminuição da possibilidade de demência, diminuição da ocorrência de doença de 

Alzheimer
149

 e diminuição de episódios de depressão e até a cura da mesma
150

. 
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 Ver tabela 4 na p. 144 do estudo Economia da Bicicleta no Brasil. Disponível em: 

<http://www.aliancabike.org.br/assets/_docs/26_10_2018_19_14_economia_da_bicicleta_(3).pdf>. Acesso em: 

12 jan. 2018. 
147

 Conferência de Estocolmo, em 1972, Primeira Conferência Mundial do Clima, em 1979, a Eco-92 ou Cúpula 

da Terra, no Rio de Janeiro, em 1992, a Rio+10 ou Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, em 

Johanesburgo, em 2002, a Rio+20 ou Conferência da ONU sobre o Desenvolvimento Sustentável, em 2012, 

Acordo de Paris, de 2015, ratificada pelo Brasil em 2016. 

 
148

Constituição da República Federativa do Brasil, art. 196, verbis: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever 

do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 
149

 Fonte: estudo Economia da Bicicleta no Brasil. Disponível em: 

<http://www.aliancabike.org.br/assets/_docs/26_10_2018_19_14_economia_da_bicicleta_(3).pdf> Acesso em: 

12 jan. 2018. p.147.  
150

 Ver reportagem do jornal Globoesporte de 03 de nov. de 2013 denominada de “Estudante deixa remédios de 

lado e cura depressão com pedaladas, em que a estudante Larissa Paiva afirma ter sido curada da depressão pela 

prática de ciclismo. Disponível em: 

<http://globoesporte.globo.com/mg/triangulo-mineiro/noticia/2013/11/estudante-deixa-remedios-de-lado-e-cura-

depressao-com-pedaladas.html>. Acesso em: 13 jan. 2018. 

http://www.aliancabike.org.br/assets/_docs/26_10_2018_19_14_economia_da_bicicleta_(3).pdf
http://www.aliancabike.org.br/assets/_docs/26_10_2018_19_14_economia_da_bicicleta_(3).pdf
http://globoesporte.globo.com/mg/triangulo-mineiro/noticia/2013/11/estudante-deixa-remedios-de-lado-e-cura-depressao-com-pedaladas.html
http://globoesporte.globo.com/mg/triangulo-mineiro/noticia/2013/11/estudante-deixa-remedios-de-lado-e-cura-depressao-com-pedaladas.html
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 Teixeira (2013) demonstrou que exercícios aeróbicos regulares, em que se inclui o 

ciclismo, estão diretamente associados à melhora cognitiva, como fator de indução de 

neurogênese, “melhorando o desempenho em tarefas que requerem funções executivas, 

memória operacional e memória espacial”. 

 A bicicleta também cria diversos postos de trabalho no Brasil, participando de uma 

rede de atividades econômicas, seja na fabricação de bicicletas e de peças para importação e 

exportação, comercialização, reparos e aluguel. Estima-se hoje que o Brasil tenha 13.783 

pessoas empregadas no varejo e que haja cerca de 99 estabelecimentos que prestam o serviço 

de aluguel de bicicletas, distribuídos em 24 capitais brasileiras
151

. 

 Como bem ressaltado no estudo da COPPE/UFRJ (2018, p.9), uma correta análise do 

modal bicicleta deve ser multifacetária, sob pena de não o analisarmos da maneira merecida: 

A concepção de economia da Bicicleta é vasta e envolve uma rede emaranhada de 

atividades econômicas. Trabalhar com a ideia de Economia de bicicleta vai além das 

simples considerações sobre as vantagens econômicas que sua utilização pode trazer 

ao orçamento doméstico de uma família, ao desenvolvimento local ou, ainda, ao 

bem-estar individual.  

  

 Considerando-se que somente realizam-se 7% de deslocamentos pelo modal, quando 

poderíamos realizar 40% dos deslocamentos, caso alcançássemos o patamar ideal, poderíamos 

ter um aumento considerável de postos de trabalho na dimensão cadeia produtiva referente à 

bicicleta.  

Outra faceta abordada em termos econômicos é a dimensão políticas públicas, seja na 

provisão de infraestrutura cicloviária para implantação vias cicláveis, bicicletários e 

paraciclos, seja no compartilhamento de bicicletas públicas. As cidades com mais 

investimento em infraestrutura cicloviária por habitante são Rio Branco, Vitória, Brasília e 

Rio de Janeiro, sendo que São Paulo, curiosamente alcança o 11º lugar no ranking. O 

percentual dos investimentos na malha cicloviária é disparadamente maior na região sudeste 

(51%), seguido pelo Nordeste e centro-oeste com 17%, ambos
152

.  

 Com o estímulo do recém-aprovado Programa Bicicleta Brasil (Lei 13724/2018), de 

que já tratamos no tópico anterior, sob coordenação do Ministério das Cidades, para 

incentivar a inserção da bicicleta como modal de transporte nas cidades com mais de vinte mil 

habitantes, haverá um incremento de políticas públicas e consequente investimento de 
                                                           
151

Fonte: p.3 do estudo Economia da Bicicleta no Brasil. Disponível em: 

<http://www.aliancabike.org.br/assets/_docs/26_10_2018_19_14_economia_da_bicicleta_(3).pdf> Acesso em: 

12 jan. 2018. 
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Fonte: P. 55 e 57 do estudo Economia da Bicicleta no Brasil. Disponível 

em:<http://www.aliancabike.org.br/assets/_docs/26_10_2018_19_14_economia_da_bicicleta_(3).pdf> Acesso 

em 12 de jan. 2018. 
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milhares de reais, que geram empregos para a mão-de-obra empregada na construção de 

infraestrutura cicloviária. 

 No que tange a estacionamento para as bicicletas, este se revela um ponto altamente 

nevrálgico, pois, na maioria das cidades, ainda se observa que não foi reservado espaço para o 

modal, sendo acorrentado a postes e grades, perturbando a ordem urbanística e ainda podendo 

ser objeto de furtos. Este é, sem dúvida, um desafio a ser vencido pelas municipalidades, 

juntamente com os setores civis envolvidos neste processo de reconhecimento do respeito e 

espaço do veículo na sociedade.  

 Neste processo de instalação dos estacionamentos também, há de se preservar o 

respeito ao deslocamento peatonal, bem como aos demais modais. Os modais de transporte 

não competem entre si, muito mais se completam e devem ser analisados em conjunto, para 

que haja integração entre eles. Além disso, há de se observar o espaço de deslocamento das 

pessoas com mobilidade reduzida, algumas dependentes de cadeiras de rodas, pois a cidade 

também lhes pertence.  

 Nesta mesma linha de raciocínio ora trazida à baila, também foi a conclusão do estudo 

da COPPE/UFRJ: 

Da mesma maneira, embora a metodologia empregada não indique um panorama 

preciso e de escala nacional, é possível perceber que a Infraestrutura de 

Estacionamento ainda se mostra pouco incorporada às políticas públicas na maioria 

das cidades. Em muitas delas, a implantação de paraciclos e bicicletários ocorre pela 

via da iniciativa privada, sendo também utilizada como estratégia de marketing pelo 

argumento da imagem de sustentabilidade como fator que agregaria valor à marca de 

algumas empresas. Por outro lado, o estacionamento de bicicletas é realizado, muitas 

vezes, em locais inadequados, como postes e grades, onde a guarda da bicicleta é 

feita de forma improvisada. Com isso, apesar da demanda por paraciclos e 

bicicletários – garantindo segurança e incentivo ao uso da bicicleta –, o poder 

público investe pouco nesta infraestrutura em grande parte das cidades brasileiras, 

refletindo a falta de dados mais elucidativos sobre a temática. 

 

Outro ponto interessante, tratado como serviço público de transporte, foi o sistema 

público de bicicletas compartilhadas operada por sociedades empresárias do setor privado 

assim considerados para o estudo, que hoje estão presentes em 13 capitais do país, com 951 

estações e quase dez mil bicicletas, no Nordeste, e sobretudo, na região Sudeste
153

.  

Com a maior criação de infraestrutura cicloviária e maior fomento da bicicultura na 

sociedade, este sistema pode ganhar ainda maior expressividade, gerando empregos e 

favorecendo os cidadãos em seus deslocamentos diários. 
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 P. 65 do estudo Economia da Bicicleta no Brasil. Disponível em: 

<http://www.aliancabike.org.br/assets/_docs/26_10_2018_19_14_economia_da_bicicleta_(3).pdf> Acesso em: 

12 jan. 2018. 
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Ainda no que se refere ao transporte urbano, também relativa ao deslocamento de 

cargas
154

 no país, para a prestação de serviços, entrega de mercadorias e desenvolvimento de 

atividades profissionais, demonstrou-se no estudo a importância da participação da bicicleta 

para fins econômicos em áreas de concentração residenciais e de sociedades empresárias, ou 

seja, nas centralidades e subcentralidades.  

Neste tipo de localidade, tal como o bairro de Copacabana no Rio de Janeiro ou o 

bairro de Bom retiro em São Paulo, o deslocamento motorizado por automóvel, motocicleta e 

caminhão só serve para congestionar mais as ruas, degradando a qualidade da vida urbana.  

Para exemplificar, uma sociedade empresária do bairro Bom Retiro (SP) foi analisada, 

afirmando empregar 220 funcionários, ter 202 bicicletas e triciclos e ter 2.349 entregas. Uma 

outra sociedade de São Paulo afirmou ter obtido um faturamento de R.$ 3.000.000,00 no ano 

de 2017, gerando 124 empregos diretamente ligados à bicicleta
155

. A rapidez e praticidade da 

bicicleta associada aos baixos custos de manutenção, foi, sem dúvida, o maior motivo para 

escolha do modal para a consecução das atividades operacionais (manifestação de 87,7% das 

pessoas jurídicas entrevistadas no bairro em comento). 

Sendo o Brasil um país extremamente farto de belezas naturais, não se pode 

desconsiderar ainda seu potencial para o cicloturismo e a realização de eventos esportivos 

com a bicicleta.  

Ainda que de forma incipiente, o estudo da Coppe/UFRJ aponta que o “segundo o 

Ministério do Turismo (2012) o cicloturismo foi incentivado em 53 municípios brasileiros, os 

quais receberam R$ 20,2 milhões para a construção de ciclovias entre 2001 e 2011. O 

faturamento das empresas brasileiras só cresce e há potencial para muito mais.  

Já mapeadas, há atualmente 24 rotas156 de cicloturismo no país, sendo uma das mais 

expressivas o Circuito de Cicloturismo do Vale Europeu, em Santa Catarina, englobando 09 

                                                           
154

Art. 4º, incisos I e II, da Lei 12587, de 03 de janeiro de 2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de 

Mobilidade Urbana, verbis: 

Art. 4
o
  Para os fins desta Lei, considera-se:  

I - Transporte urbano: conjunto dos modos e serviços de transporte público e privado utilizados para o 

deslocamento de pessoas e cargas nas cidades integrantes da Política Nacional de Mobilidade Urbana;  

II - Mobilidade urbana: condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano;  
155

Pp.97 e 99 do estudo Economia da Bicicleta no Brasil. Disponível em: 

<http://www.aliancabike.org.br/assets/_docs/26_10_2018_19_14_economia_da_bicicleta_(3).pdf> Acesso em: 

12 jan. 2018. 
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A saber: Ilha de Marajó (Pará), Jalapão (Tocantins), Sertão Nordestino (Piauí), Chapado do Araripe (Ceará) , 

Rota do Descobrimento (Bahia), Chapada dos Veadeiros (Goiás), Serra da Canastra (MG), Estrada Real (MG), 

Caminho da Luz (MG), Serra da Mantiqueira (MG), Trilha Verde da Maria Fumaça (MG), Estrada Real (RJ), 

Volta do Desengano (RJ), Estrada Real (SP), Caminho do Sal (SP), Caminho do Sol (SP), Caminho da Fé (SP), 

Estrada Petrobrás (SP), Lagamar (Paraná), Estrada da Graciosa (Paraná(, Vale Europeu (SC), Costa Verde e Mar 

(SC), Circuito das Araucárias (SC), Cascatas e Montanhas (RS), Vale dos Vinhedos (RS), Gramado -Canela 

(RS).  
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municípios, numa rota percorrível em média, em 7 dias, com extensão de 287,1 km com uma 

média de 2000 visitantes credenciados (estima-se um número maior de visitantes não 

credenciados).  

A estrutura para o cicloturismo ainda é um pouco precária, mas em lugares em que 

esta estrutura já está mais consolidada, como a Europa, o segmento movimentou 44 bilhões de 

euros em 2012 e gerou empregos para 524 mil pessoas
157

. O Brasil deve, então, fomentar a 

bicicultura, criar infraestrutura cicloviária e aparelhar os envolvidos no turismo para lidar com 

o público cicloturista, de forma mais sistematizada, com informações compiladas pelo 

Ministério do Turismo. 

A realização de eventos esportivos no país que envolvem a bicicleta também fomenta 

a criação de empregos, acesso a lazer e cultura e movimenta a economia em diversos locais, 

impactando, sobretudo, a rede hoteleira. No ano de 2016, por exemplo, segundo a 

Confederação Brasileira de Ciclismo, foram 203 eventos desportivos, com 37.555 

participantes, 17 milhões de custos de eventos, cerca de 11 milhões de gastos de hospedagem 

e pensão e 28 milhões de reais movimentados
158

. 

Este estudo sobre que ora nos debruçamos da COPPE/UFRJ tem, sem dúvida, valor 

inestimável para o desenvolvimento da bicicleta, no país, ajudando a angariar o devido 

respeito e também a desestigmatizar o modal, considerado por muitos indivíduos, de somenos 

importância. Na verdade, na sua simplicidade ecologicamente e economicamente elegante, a 

bicicleta é um modal de alta aplicabilidade aos deslocamentos no país, de que dependem 

muitas pessoas pobres para se locomover, como observamos, e que diminui 

consideravelmente a poluição no país, além de criar diversos postos de trabalho.  

Por ser muito mais barata e acessível, é claro, não interessa a muitos do setor 

econômico que seja fomentada, pois o automóvel rende muito mais lucros para o capitalismo 

e para o Estado, na sua ganância tributária. Como vimos, no entanto, paulatinamente esta 

mentalidade vem sendo superada, porque a cidade deve ser espaço das pessoas e não do 

capital. Assim, no que concerne à sua aplicabilidade em termos de deslocamento, a bicicleta 

deve ser estimulada, evitando deslocamento motorizados excessivos e poluentes.  
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 Fonte: Reportagem “Mesmo com pouca estrutura, cicloturismo cresce no Brasil e no mundo”. Disponível em: 

<https://ciclovivo.com.br/arq-urb/mobilidade/mesmo-com-pouca-estrutura-cicloturismo-cresce-no-brasil-e-no-

mundo/>. Acesso em: 14 jan. 2018. 
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 Fonte: p.136 do estudo Economia da Bicicleta no Brasil. Disponível em: 

<http://www.aliancabike.org.br/assets/_docs/26_10_2018_19_14_economia_da_bicicleta_(3).pdf> Acesso em: 

12 jan. 2018. 
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4 ESTUDO DE CASO: MOBILIDADE URBANA E O MODAL BICICLETA NAS 

CIDADES DE NITERÓI/RJ E CURITIBA/PA 

 

4.1 Cenário da cidade de Niterói no que tange ao direito de mobilidade urbana  

Para melhor análise da cidade de Niterói no que tange ao direito fundamental em 

apreço, cabe fazer uma breve descrição com dados comparativos: o município é considerado 

de médio porte, com 52 bairros, e já foi capital do estado até o ano de 1975 com a efetivação 

da fusão dos estados da Guanabara e Rio de Janeiro.  

No último censo realizado em 2010, apurou-se contar com 487.562 habitantes, sendo 

que a população estimada para o ano de 2017 seria de 499.028 pessoas. No estado do Rio de 

Janeiro, representa o 5º município mais populoso, e, em todo o Brasil, entre 5570 cidades, 

representa o 39º município com mais habitantes, de acordo com dados do IBGE
159

.   

No cálculo do Índice de Desenvolvimento Humano estabelecido pelo Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em 2010, no Estado do Rio de Janeiro é a 

cidade que ocupa a 1ª posição do ranking e, no Brasil, é a sétima cidade com patamar atingido 

em 0,837 pontos.  

A média de salário mensal dos trabalhadores na cidade é de 3,2 salários mínimos, 

sendo a nona cidade no estado do Rio de Janeiro, em nível de renda mensal, e, no país, ocupa 

a 154ª posição. A média de habitantes com ocupação remunerada é de 43% (213.628 

habitantes), sendo que o percentual da população com rendimento nominal mensal per capita 

de até meio salário mínimo é de 29,5%.  

No que concerne à análise de território e ambiente, apresenta 91.1% de domicílios 

com esgotamento sanitário adequado e a urbanização de vias públicas alcança o patamar de 

58,8%, o que lhe confere no país a posição de 232º posição entre 5570 cidades nestes 

quesitos. Neste aspecto, então, encontra-se em posição razoável, tratando-se de uma cidade 

situada num país periférico da América Latina. 

A taxa de escolarização de jovens de 6 a 14 anos alcança o patamar de 97%, o que, no 

Rio de Janeiro, não lhe confere uma boa posição no ranking, que é de 66º entre 92 municípios 

analisados em 2010, o que também se reflete na análise no ranking nacional, em que ocupa 

uma posição pífia de 3641º colocado entre 5570 municípios.  

Em síntese, é uma cidade com índice de renda per capita bastante alto para a realidade 

nacional. No país, alcança a 216ª posição e no Rio de Janeiro a 14ª na análise deste dado, mas, 
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 Fonte: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/niteroi/panorama>. Acesso: 20 abr. 2018. 
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como a grande maioria das cidades brasileiras, ainda carece de melhoria em vários aspectos 

socioeconômicos.   

O antigo Plano Diretor da Cidade
160

, publicado em 1992, vigente até dia 31 de 

dezembro de 2018, sobre o qual nos debruçamos para a escritura da análise da mobilidade na 

cidade
161

, foi editado sob os preceitos da Agenda 21, lançada na Conferência Mundial Rio-92, 

tendo como enfoque de conferir ao ser humano a centralidade das políticas públicas e ter 

como meta o uso sustentável do território da municipalidade.  

 Por exemplo, um dos objetivos apresentados era o de garantir o “resgate da dignidade 

urbana, o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida de seus habitantes
162

”, expressão que se 

mostra curiosa ao leitor, considerando o ano da edição da referida lei, em que não havia 

abordagem sistematizada ao direito à cidade, nem muito menos “à dignidade urbana” no 

nosso país.  

No Plano, a função social da cidade era tida também como o acesso ao transporte 

público
163

, e, já se tinha como importante, à época da edição da lei, a meta de estabelecer 

novas alternativas de transportes com os municípios vizinhos. Niterói é considerada uma 

centralidade regional para onde diariamente acede a população dos municípios contíguos 

como Maricá, Saquarema, São Gonçalo, Magé e Itaboraí principalmente.  

Os municípios vizinhos criaram, inclusive, uma dependência do Município de Niterói 

em relação à prestação de serviços públicos essenciais, o que pressiona a demanda na 

infraestrutura niteroiense. O serviço de saúde local, por exemplo, atendeu no ano de 2012, 

quase 30% de internações de munícipes de outras cidades
164

.  

Diante desse fator, em toda política pública adotada pela urbe deve ser levada em 

consideração o impacto desse movimento pendular, especialmente na utilização de transportes 

públicos e individuais, que intensificam o fluxo de veículos, impactando a mobilidade urbana 
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 Plano Diretor de Niterói. Lei nº 1157, de 29 de dezembro de 1992 modificada pela Lei 2123, de 04 de 

fevereiro de 2004, inciso V e VI do art. 221, alterados pela Lei 1594/97, Capítulos III, IV e VI do Título V, 

revogados com a promulgação dos Planos Urbanísticos das regiões Praias da Baía (Lei 1967, de 04 de abril de 

2002), Norte (Lei 2233, de 19 de outubro de 2005.) e Oceânica (1968, de 04 de abril de 2002). Disponível em: 

<http://www.pgm.niteroi.rj.gov.br/leis/lei/Lei_n1157_Plano_Diretor_Alterado_pela_Lei_2123.pdf> Acesso em: 

26 abr. 2018. 
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 Em 22 de janeiro de 2019, publicou-se no Diário Oficial do Município de Niterói, o novo Plano Diretor, Lei 

nº 3385, de 21 de janeiro de 2019, com vigência a partir de 01 de janeiro de 2019, o que não impactou a situação 

fática apresentada por ora na mobilidade urbana niteroiense, razão por que a mestranda decidiu por manter a 

escritura sob a égide do recém-revogado Plano Diretor, sem, contudo, deixar de apreciar os avanços da nova lei 

como se verá.  O novo Plano Diretor está disponível em: 

<http://www.niteroi.rj.gov.br/downloads/do/2019/01_Jan/22.pdf> Acesso em: 23 jan.2019 . 
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 Art. 2º, caput. 
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 Art. 2º, parágrafo único.  
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 Plano Estratégico, p. 245. 
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em geral. O planejamento urbano, então, preferencialmente dever ser articulado em 

consonância com outras municipalidades, nos moldes do que dispõe o Estatuto da Metrópole.  

Em 1992, ainda não existente a lei que instituiu as diretrizes da Política Nacional de 

mobilidade urbana
165

, o Plano Diretor estimulava a circulação viária e de transportes coletivos 

não poluentes e prevalecentes sobre o transporte individual
166

, quando, na verdade, devia 

prevalecer o estímulo aos modos de transportes não motorizados sobre os motorizados e aos 

serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado, de acordo 

com a Lei 12587/12.   

Outro ponto digno de nota no recém-revogado Plano Diretor niteroiense era a 

preocupação com a redução dos deslocamentos casa-atividade por meio da distribuição das 

centralidades no território municipal, como a distribuição de núcleos de prestação de serviços 

públicos e de atividades econômicas
167

, bem como equipamentos urbanos e comunitários.  

Especial atenção foi conferida à construção de ciclovias, como complementação do 

sistema de vias de transportes, bem como a priorização da circulação de pedestres
168

. 

Curiosamente, estas diretrizes impostas para o Plano Diretor Viário confrontam com o 

histórico da cidade de ter um carro para cada três habitantes, desde o ano de 2002, média 

maior que a do Brasil e mesmo do Estado do Rio de Janeiro, que é a de um carro para cada 

cinco habitantes, o que pode ser atribuído a uma renda per capita bem elevada
169

. 

 Não raro ouve-se um cidadão niteroiense falar que “Niterói não anda” referindo-se 

aos constantes congestionamentos principalmente nas áreas mais centrais da cidade. 

Plano Urbanísticos Regionais referentes às regiões classificadas como Praias da Baía, 

Norte, Pendotiba, Leste e Oceânica também foram previstos no Plano Diretor, e neles 

determinava-se que deviam ser contemplados traçado de novas ciclovias, bem como de novas 

vias de circulação
170

. 

Desde o ano de 2014 até o presente momento, o Plano Diretor de Niterói de 1992 

passou por tratativas de revisão
171

, pois embora alguns de seus artigos tenham sido 

atualizados em 2004, adaptando-o ao Estatuto da Cidade, suas principais diretrizes não 

haviam sido revistas com base em uma gestão democrática, com debates públicos.  
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 Lei 12587/12.  
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 Art. 3º, inciso IX. 
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 Art. 3º, inciso X.  
168

 Art. 59, I e XIV.  
169

 Fonte: Plano Estratégico de Niterói. PP. 86/87. 
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 Art. 112, I. 
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 Fonte: Revisão do Plano Diretor de Niterói. Disponível em: <http://urbanismo.niteroi.rj.gov.br/planodiretor/>. 

Acesso em: 18 jan. 2018. 
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Em relação à mobilidade urbana, a revisão focava na sustentabilidade, acompanhada 

de priorização de transporte público coletivo e a ênfase na circulação de pedestres e ciclistas, 

bem como a intermodalidade e a redução da necessidade de uso do transporte individual 

motorizado e, por último, a promoção de medidas para encurtar distâncias percorridas com a 

consequente diminuição do tempo de deslocamento
172

.  

Em 22 de janeiro de 2019, finalmente, é publicado o novo Plano Diretor, Lei 

Municipal nº 3385/2019, tendo como duas principais diretrizes a proteção do meio ambiente e 

meta de garantia do desenvolvimento sustentável das regiões já ocupadas num município que 

ainda apresenta 50% de áreas verdes.  

Não podemos olvidar da intensa ocupação irregular existente na cidade, criada pelo 

fenômeno da financeirização da moradia, que resultou na morte de 267 seres humanos na 

fatídica tragédia do morro do Bumba em 2010, num deslizamento de terra após chuvas 

intensas. Muitas pessoas também ficaram desabrigadas no evento. 

O Plano foi aprovado com intensas críticas à derrubada da emenda número 368, que 

previa a proteção integral do entorno da belíssima Lagoa de Itaipu, dando margem à 

especulação financeira sobre a moradia, em área de proteção integral. Na verdade, 272.000 

metros quadrados passíveis de proteção na área foram excluídos para construção de 210 

prédios de seis andares na região, projeto já ventilado e que pode ser bastante rentável para 

muitos, mas não para a sociedade em geral. 

Gize-se que os ambientalistas da cidade discordaram totalmente deste ponto do Plano 

e prometem dirigir-se ao Ministério Público e Poder Judiciário, esperando-se que alguma 

providência seja tomada.  

No que se refere à mobilidade urbana, alinhando-se às tendências mundiais, o novo 

Plano Diretor tem como meta promover o deslocamento ativo, através do modal bicicleta e 

deslocamento peatonal
173

, implantação da rede cicloviária planejada com o Plano Municipal 

de Mobilidade Urbana
174

. Almeja-se também desestimular o uso do transporte individual 

motorizado, articulando o transporte público coletivo com os modos não motorizados
175

, 

estimulando-se o compartilhamento de automóveis, inclusive por meio da previsão de vagas 

para viabilização desse modo
176

.  
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 Fonte: Introdução à Revisão do Plano Diretor. Disponível em:<http://urbanismo.niteroi.rj.gov.br/wp-

content/uploads/2015/09/SMU_PLANO-DIRETOR_INTRODUCAO_00.pdf> Acesso em: 18 jan. 2018. p. 14. 
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 Art. 35, inciso V do novo Plano Diretor niteroiense.  
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 Art. 239 do novo Plano Diretor niteroiense.  
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 Art. 31, inciso VIII do novo Plano Diretor niteroiense.  
176

 Art. 214, VI do novo Plano Diretor Niteroiense.  
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Ainda visa o novo Plano Diretor a promover a complementação, ajuste e melhoria da 

infraestrutura cicloviária, garantindo a segurança, sinalização e integração com os bairros e 

municípios vizinhos, com as comunidades e com outros meios de transporte, priorizando 

trechos importantes da cidade e revendo os critérios de velocidade máxima das vias como 

estratégias de segurança viária, discutindo a destinação de recursos orçamentários para os 

transportes não motorizados
177

.  

Estima-se que o trabalhador que reside e trabalha em Niterói, que alcança o percentual 

de 69,1% de pessoas
178

, consome um tempo de deslocamento de 45 minutos em média, 

totalizando uma hora e meia diária, o que, segundo a Agenda 21 para a Mobilidade Urbana
179

, 

é um tempo excessivo, pois, numa cidade integrada, pode-se transitar de um extremo a outro 

em 30 minutos, em transporte integrado e multimodal, com ênfase no pedestre.  

Como é um município com índice de renda per capita bastante alto (no país- 216ª 

posição- no Rio de Janeiro- 14ª), e que ainda carece de melhora em vários aspectos 

socioeconômicos, publicou um plano que contempla metas para 20 anos (Plano Estratégico 

2013-2033). 

Para a elaboração de tal Plano, foi feito um diagnóstico socioeconômico da situação do 

município, organização e análise de marcadores georreferenciados, em áreas estratégicas 

sobre as quais se almeja desenvolvimento para os próximos anos, tais como; perfil 

demográfico, educação, saúde, desenvolvimento econômico e renda, mobilidade e transporte, 

meio ambiente e saneamento, habitação, segurança e social.  

O interessante aspecto deste plano, em termos de gestão pública, é que envolveu 

ativamente a participação direta de mais de 7000 cidadãos em 12 meses de elaboração, através 

das mídias sociais (5.700 vias), tendo sido realizado um Congresso com a participação de 

cerca de 100 munícipes, bem como oitiva de vários cidadãos especialistas em diversas áreas 

de conhecimento. Crianças de escolas municipais também foram instadas a se manifestar 

através de concursos de redação e desenho sobre a cidade de Niterói que queriam, aspirações 

estas que ilustram o documento final elaborado.  

Todo o projeto foi financiado pela iniciativa privada, sob a gestão do Movimento 

Brasil Competitivo, uma organização não governamental sem fins lucrativos, que apresenta 

como meta a melhoria da gestão pública.  
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Nas pesquisas realizadas com os munícipes, entre 12 itens de análise para estruturação 

da administração da cidade, o transporte foi tido como o quarto maior ponto nevrálgico na 

administração local, ficando atrás somente dos itens segurança, trânsito e saúde.  

Sete áreas de resultados e seus respectivos focos estratégicos foram estabelecidos para 

gestão municipal, sendo que a mobilidade, juntamente com o desenvolvimento urbano, 

prevenção e segurança, ficou inserida na área denominada “Niterói Organizada e Segura”. O 

objetivo precípuo, no que tange à mobilidade, é colocar o ser humano como ponto referencial 

de partida para análise dos projetos (“tornar a mobilidade urbana em Niterói mais ágil e 

humana”).  

Muitas das estratégias previstas no Plano Estratégico alinham-se com os documentos 

internacionais no que tange à organização de cidades. A título de ilustração, cite-se a 

estratégia de trazer novas centralidades regionais e sub-regionais na municipalidade, o que 

gera acesso às diferentes camadas sociais a serviços, espaços e equipamentos públicos 

qualificados, com nítida melhoria das políticas públicas.  

Visa-se, dessa forma, à equivalência urbana a partir do melhoramento das condições 

de habitabilidade em todas as regiões da cidade que, para efeito de gestão, foi dividida em 5 

regiões (Região Praias da Baía, Região Norte, Região Pendotiba, Região Leste e Região 

Oceânica).  

Levou-se também em consideração para formulação do plano no que tange à 

mobilidade urbana o tempo-médio de deslocamento casa-trabalho no interior da 

municipalidade que, em 2010, estava no patamar de 45 minutos, segundo dados do IBGE, 

pretendendo-se que seja alcançado o patamar de 29 minutos no ano de 2033.  

Para alcançar a eficiência perquirida na mobilidade urbana, de acordo com o que 

preconiza o § 10, inciso I, do art. 144 da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, a municipalidade visa a implementar novas formas de transporte, como o Bus with a 

High Level of Service (BHLS), modernização do sistema hidroviário de transporte e 

implantação do VLT Charitas-Centro de Niterói
180

. 

  Proteger o direito de o cidadão poder se locomover a pé pela cidade com a 

manutenção de calcamento e fornecimento de segurança também é uma das metas do Plano, 

que ainda considerou o número de deficientes na população que totalizavam, segundo dados 

do IBGE, um montante de 6.4% da população.  
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4.2 A bicicleta como modal de transporte na cidade de Niterói 

 

O Brasil é o terceiro maior produtor de bicicletas do mundo, tendo produzido em 2017 

cerca de 667.363 de unidades, ficando atrás unicamente da China e Índia nesta análise 

estatística
181

. Na configuração da divisão político-administrativa brasileira, um dado que faz 

com que o país ocupe tal posição no ranking é o fato de que, em cidades pequenas, com 

menos de 60.000 habitantes, em regra não existe sistema de transporte público coletivo, o que 

impulsiona o uso do veículo como modal. Os deslocamentos a pé ou de bicicleta, neste caso, 

alcançam o patamar de 40.2% da mobilidade nestas pequenas cidades
182

.   

 Ciente desta ascendente tendência de uso do modal, o executivo federal, através do 

Ministério das Cidades, edita em 2015, o Caderno de Referência para Elaboração de Plano de 

Mobilidade Urbana, o PlanMob
183

, que deve ser observado pela União, Estados e Municípios 

para elaboração de planejamento público e reforça a necessidade de estimulo ao uso do 

veículo, ressaltando que o cidadão que se desloca desta forma, inclusive, tem maior interação 

com o espaço urbano, assim como aquele que se locomove a pé. 

O uso da bicicleta ainda está aquém do seu potencial de plenitude no Brasil, e, 

curiosamente, nas cidades de grande e médio porte, é utilizado por dois segmentos bem 

distintos da população, a classe de renda média alta e as classes de renda muito baixas, 

consoante nos informa o supracitado Caderno
184

.  

Como não poderia deixar de ocorrer em uma sociedade altamente fragmentada pela 

divisão de classes sociais, a bicicleta ainda enfrenta o estigma de ser considerada o transporte 

de pessoas menos favorecidas economicamente, que são os que mais a utilizam
185

. 

Inicialmente seu uso era atribuído a uma falta de opção e acesso financeiro ao automóvel ou 

transporte público, ou seja, um transporte “marginal”.   

Esta visão obsoleta do uso do veículo, no entanto, está sendo paulatinamente superada 

pelo novo ideário trazido pelos novos estudos da cidade e da mobilidade com foco no ser 
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 Fonte: Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motoneta, Bicicletas e similares. 

Disponível em: 
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humano, e não no capital. O próprio PlanMob traz à baila o estímulo do uso do modal listando 

os seguintes benefícios: 

Do ponto de vista urbanístico, o uso da bicicleta nas cidades reduz o nível de ruído 

no sistema viário; propicia maior equidade na apropriação do espaço urbano 

destinado à circulação, libera mais espaço público para o lazer, contribui para a 

composição de ambientes mais agradáveis, saudáveis e limpos, contribui para a 

redução dos custos urbanos devidos à redução dos sistemas viários destinados aos 

veículos motorizados; e aumenta a qualidade de vida dos habitantes, na medida em 

que gera um padrão de tráfego mais calmo e benefícios à saúde de seus usuários 

(PlanMob, 2015, p. 42)
186

. 

 

Em relatório
187

 do Instituto de Pesquisa Econômicas Aplicadas (IPEA), sobre o 

sistema de Indicadores de Percepção Social (SISPS), de 2010 no tocante à mobilidade urbana, 

a bicicleta foi considerada na região sudeste do país o 5º meio de transporte para locomoção 

mais utilizado entre os entrevistados, todos maiores de 18 anos.  

Seguindo as conclusões do relatório, Niterói, sendo uma cidade que não é capital, 

apresentaria hoje 8,54% de usuários de bicicletas, ou seja, cerca de 42.000 pessoas, 

considerando a estimativa de população projetada do IBGE para o ano de 2017, que é de cerca 

de meio milhão de habitantes.   

Tanto o Plano Diretor quanto o Plano Estratégico niteroienses contemplam o uso da 

bicicleta como meio de transporte, sendo este um dos focos de estímulo de meio de 

locomoção, o que está em consonância com a diretriz imposta no art. 6º, inciso II, da Lei 

12587/2012, que impõe prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os 

motorizados.  

O Plano Estratégico dispôs que este estímulo foi feito porque a bicicleta seria não 

poluente, o que acabaria por trazer benefícios ao meio ambiente, diminuição do número de 

carros circulando, o que melhoraria o tráfego e a saúde para os ciclistas e demais munícipes.   

Nos últimos dez anos, especialmente, houve um crescente estímulo do uso do veículo, 

o que pode ser constatado a olhos nus no centro da cidade, com o crescente número de 

ciclistas que se dirigem à estação do transporte aquaviário para deslocamento até a cidade do 

Rio de Janeiro.  

Verificou-se, por exemplo, um aumento significativo de uso da bicicleta no montante 

de até 161% transitando em duas avenidas principais da cidade, numa comparação entre os 

anos de 2015, 2016 e 2017, segundo o último relatório de contagem automática de ciclos, 
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elaborado pelo programa Niterói de Bicicleta do município, com o apoio de cessão de 

equipamentos da ONG Transporte Ativo
188

. Em números absolutos foram contadas mais de 

2293 bicicletas entre 7 horas e 20 horas de um único dia na Av. Ernani do Amaral Peixoto, 

umas das principais do centro da cidade e que dá acesso à estação das barcas na Praça 

Arariboia.  

Assim, criou-se o Programa Niterói de Bicicleta no ano de 2013, um dos 32 projetos 

estruturadores do Plano Estratégico para atingimento de metas nele delineadas. Tal programa 

é detentor de sítio na internet
189

 e veicula estimular o uso do modal na cidade, tanto pelo 

estímulo ao crescimento de infraestrutura (ciclovias e estacionamento apropriados) como no 

estímulo à cultura e educação dos usuários do modal, bem como para a população e visitantes 

da cidade. 

O processo de planejamento do Programa relativo ao uso da bicicleta contou com uma 

primeira etapa de discussão do Plano Cicloviário Participativo de Niterói (biênio 2013-2014) 

em que, seguindo metodologia elaborada pela Associação Transporte Ativo, consignaram as 

diversas rotas já utilizadas e as almejadas pelos ciclistas, chegando-se ao resultado de que a 

cidade necessita de 170 km de malha cicloviária, juntamente com a discussão sobre a 

necessidade de inauguração de novos bicicletários.  

Em uma segunda etapa (biênio 2014-2015), desenvolveu-se ainda um Manual para 

Elaboração da infraestrutura cicloviária, definindo critérios técnicos para o planejamento e a 

execução deste tipo de malha para transporte. 

 Em relação à extensão das ciclovias e ciclofaixas, que em, 2010, totalizavam 30 km e 

atualmente encontra-se em 40 km
190

, pretende-se alcançar o patamar de 140 km até o ano de 

2033, sendo que, do ano de 2018 a 2011, o município planeja implantar 100 km de ciclovias, 

sendo 57 na Região Oceânica.  

Na terceira etapa do Programa (biênio 2015-2016) a intenção era elaborar o Plano de 

Mobilidade Urbana de Niterói, incorporando os projetos de infraestrutura cicloviária.  
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 Fonte: Relatório da contagem automática de ciclos/2017. Disponível em: 
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 Fonte: Sítio eletrônico oficial do município de Niterói. Notícia de 11 de junho de 2018 intitulada “Bicicletário 

Arariboia será apresentado como case de sucesso em evento internacional sobre mobilidade urbana e bicicleta”. 
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A cultura de incentivo ao uso da bicicleta para o deslocamento em pequenas e médias 

distâncias é muito fomentada na cidade. No ano de 2014, foi elaborada uma pesquisa
191

 em 

que participaram 226 pessoas, todas não ciclistas ou não usuárias habituais da bicicleta, nas 

dependências da CCR barcas, para análise da sua percepção sobre um potencial uso com 

habitualidade do modal.   

Ao serem questionados se o uso da bicicleta é uma boa alternativa de meio de 

transporte, 87% dos entrevistados responderam que concordam com a assertiva e 90% 

disseram que o uso do veículo melhora o trânsito urbano. Além disso, 94% dos entrevistados 

afirmaram que usariam a bicicleta como meio efetivo de deslocamento se houvesse mais 

estrutura para tanto (ciclovias, bicicletário, local para banho após o uso, segurança, educação 

no trânsito, dentre outros itens). 

Atendendo à necessidade de criação de infraestrutura, inaugurou-se, em março de 

2017, o bicicletário Arariboia ao lado da Estação das Barcas de Niterói, que conta com 4 mil 

ciclistas cadastrados e mais de 44 mil visitas até a presente data, sendo que dois mil destes 

ciclistas já passaram a usar a bicicleta diariamente depois da inauguração do equipamento, 

segundo dados coletados pelo próprio Programa
192

. 

Outro grande incentivo conferido aos usuários do modal em comento foi a instalação 

de totens com ferramentas para manutenção da bicicleta em pequenos reparos, atualmente 

esses equipamentos encontram-se no Caminho Niemeyer, bicicletário Arariboia, no Skatepark 

do bairro de São Francisco e no Centro de Controle de Operações do Túnel-Charitas-Cafubá.   

Gize-se que estas ferramentas são muito úteis aos ciclistas para consertos 

emergenciais, evitando que o trajeto para o trabalho ou para uma atividade de lazer seja 

interrompido.  

No que tange ao estímulo ao turismo como fator de desenvolvimento social e 

econômico, nos moldes do que dispõe o art. 180 da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, tem-se que o Plano Estratégico niteroiense também demonstrou especial 

importância à vocação para esportes e lazer que a cidade tem, diante da existência de praias 

belíssimas (oceânicas e praia da Baía de Guanabara) e das extensas áreas verdes
193

.  
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Além das modalidades náuticas de esportes, que são os mais famosos na cidade, 

havendo, por vezes, competições de velas, Niterói já desvela um potencial para o 

cicloturismo, o que pode vir a fomentar a economia local. Por exemplo, os empregos relativos 

às Artes, Cultura, Esporte e Recreação que totalizavam em 2013 1% do total de ocupação dos 

munícipes, tiveram crescimento medido de 2,7% entre os anos de 2008 e 2012.  

Reforçando esse potencial para o turismo que desponta, um grupo de 15 cicloturistas 

noruegueses atravessou o Túnel Charitas-Cafubá e conheceu a bela Região Oceânica da 

cidade com o intuito de conhecer a rota Charles Darwin
194

 em novembro de 2017
195

, partindo 

do bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, passando por diversas localidades de Niterói, 

chegando até a cidade de Maricá
196

, aventura esta que foi, inclusive, notícia de jornal.   

 O incentivo da vocação ao esporte alinha-se com o que dispõe os arts. 205 e 217 da 

Constituição da República de 1988, pois além do desporto ser educativo, constitui-se em 

grande instrumento de inclusão social e sentimento de pertença a um grupo social e 

comunidade. No caso do uso da bicicleta para o desporto, aproxima-se muito mais o cidadão, 

ao percorrer as ruas e poder observar a cidade mais de perto, da realidade de seus locus, 

trazendo conscientização sobre os problemas que afetam a comunidade.  

 

4.3 Resultados de recente pesquisa realizada no ano de 2018 sobre o perfil do ciclista – 

dados referentes a Niterói 

 

A organização não governamental Transporte Ativo e o Laboratório de Mobilidade 

Urbana da Universidade Federal do Rio de Janeiro (LABMOB-UFRJ), juntamente com uma 

extensa rede de organizações colaboradoras, organizaram uma pesquisa sobre o perfil dos 

ciclistas brasileiros e também de cidades da Argentina e Colômbia entre setembro de 2017 e 

abril de 2018. Mais de 140 pesquisadores levaram esta empreitada a cabo, entrevistando 7644 

ciclistas em 25 cidades das diferentes regiões brasileiras
197

.   
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A publicação teve como objetivo apresentar os principais resultados da segunda edição 

da Pesquisa Perfil do Ciclista e suas motivações para utilizar a bicicleta, servindo de substrato 

para que gestores públicos, urbanistas e outros atores envolvidos possam formular uma 

“agenda mais precisa e robusta de políticas públicas e ações de promoção do transporte 

cicloviário”. 

Na municipalidade de Niterói, a idade do ciclista varia da faixa etária de 15 a 24 anos 

(27,4%), seguida de 25 a 34 (25,9%), 35 a 44 (21,2%) e 45 a 54 (13,7%).  A maioria utiliza a 

bicicleta entre 5 (39,4%) e 7 (35,1%) dias por semana, sendo que 60,4% utilizam o modal 

entre 10 e 30 minutos no trajeto mais frequente, e apenas 1,1% leva mais de 1 hora. 

Geralmente os ciclistas utilizam a bicicleta como meio de transporte há mais de cinco anos 

(45,2%), fazendo integração com outro modal (34,5%) e têm renda entre 1 a 2 salários 

(27,4%).  

Em média, 85% dos ciclistas são de sexo masculino, na média de contagens efetuadas 

desde 2015 até o fim do ano de 2017 na cidade, mas o grupo de trabalho de ciclistas, em fins 

de 2017, tinha apurado um expressivo aumento de ciclistas do sexo feminino, numa variação 

de 160% de mulheres pedalando do 4º trimestre de 2016 com os números do 4º trimestre de 

2017
198

. 

Os trajetos mais utilizados no uso da bicicleta são a ida ao trabalho (76%), lazer 

(72,8%), compras (63,8%) e escola/faculdade (38,1%).  

Os entrevistados informaram que a principal motivação para começar a utilizar a 

bicicleta como modo de transporte urbano é a rapidez e a praticidade (55,5%), seguida de 

custo do transporte (22,7%), saúde (15,6%) e preocupação ambiental (1,7%). 

 Como já apresentado anteriormente, o fato de Niterói ter em média mais automóveis 

que o restante das cidades do Rio de Janeiro, somada a outros fatores como padrão de vida 

mais elevado e um perímetro urbano bem ciclável, acaba por fazer com que o deslocamento 

por bicicleta seja mais ágil e eficiente em certos contextos, estimulando o uso do modal na 

cidade.  

Infelizmente, o custo das tarifas de transporte público, como no Brasil de forma geral, 

também é motivação para que muitos cidadãos pedalem para evitar maior oneração em suas 

rendas mensais, o que só corrobora a noção de que o trabalhador brasileiro sequer recebe para 

manter o deslocamento até o lugar onde exerce suas atividades laborais.  
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Como era de se esperar, num país em que predomina o individualismo e uma 

deficiente construção de noções de cidadania, em que, nem sequer as necessidades básicas do 

indivíduo em geral são fornecidas, a preocupação ambiental teve pouquíssimo impacto na 

escolha do modal, o que impõe seja pensado uma forte campanha de educação em mobilidade 

urbana e educação ambiental no sentido do reforço da especificidade de a bicicleta ser pouco 

poluente.   

Apesar de haver políticas públicas crescentes estimuladoras da mobilidade por 

bicicleta, estas ainda são insuficientes, visto que os entrevistados se manifestaram no sentido 

de que os piores problemas enfrentados no dia-a-dia são a falta de infraestrutura cicloviária 

(43,7%) e segurança no trânsito (43,7%), seguido de segurança pública em geral (7,3%). 

Esta foi a conclusão alcançada no quarto relatório do último trimestre de 2017 pelo 

Grupo de Trabalho Mobilidade Niterói
199

, formado por ciclistas: 

 

Conforme pôde ser constatado nos dados apresentados, a população de Niterói tem 

aderido ao uso de bicicleta como meio de transporte. 

As ciclovias e as ciclofaixas existentes ajudam, mas ainda possuem enormes 

problemas, tais como a falta de manutenção, ligação segura entre as ciclovias e 

ciclofaixas existentes na cidade, ausência de fiscalização, principalmente em 

horários críticos, além de poucas placas que orientem e eduquem motoristas, 

ciclistas e pedestres quanto aos procedimentos corretos a serem adotados.  

 

Tais empecilhos resultam de décadas de fomento exclusivo de políticas de mobilidade 

urbana altamente rodoviaristas, como vimos anteriormente, a que foi atribuído a veículos 

automotores a primazia no território nacional para escoamento da produção capitalista, 

olvidando-se que tal tipo de mobilidade predominante cria e reforça uma urbanização 

espraiada com manchas urbanas difusas, com custos caros para a população e para a 

sociedade em geral, além de ser poluente e segregadora.  

No que concerne à ausência de segurança do trânsito, esta advém tanto da falta de 

infraestrutura cicloviária, como a sua elaboração com sérias falhas de criação. Muitas 

ciclofaixas na cidade não têm separadores das faixas em que os automóveis se deslocam, ou 

as pinturas das faixas estão esmaecidas pelo decurso do tempo e fatores climáticos, havendo 

ainda buracos nas ciclovias e ciclofaixas da cidade.  

Além disso, o culto ao automóvel ainda existente, em uma cidade com elevado poder 

aquisitivo, em média, faz recrudescer uma cultura de menosprezo ao ciclista e também ao 

pedestre, pois, como já dissemos anteriormente, a associação da bicicleta a pessoas com 
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menor poder aquisitivo, num país em há profundo processo de exclusão social, faz com que o 

comportamento dos demais usuários de modais motorizados ainda seja agressivo em relação 

ao ciclista.  

Muitos ciclistas, por sua vez, desobedecem a regras de trânsito como a parada ao 

comando do sinal vermelho, seja por desconhecimento de legislação, seja pela noção de que 

estão de bicicleta, veículo mais “simples” de deslocamento, e isto lhe daria uma carta branca 

para fazer o que bem entenderem, o que não é verdade.  

Não muito raro, vê-se confronto de ciclistas com veículos motorizados e pedestres, 

conflitos estes muitas vezes gerados pelo próprio Poder Público na sinalização, fomentadora 

da mau convivência entre os modais, ou na própria falta de noção dos ciclistas quando aos 

seus deveres e direitos ao conduzir o modal. Como já explicitado alhures, diversos países 

europeus inserem em seus currículos desde a mais tenra idade a matéria referente à 

mobilidade urbana, bem como provas práticas de condução da bicicleta no espaço urbano.  

 A disputa pelo escasso espaço urbano, projetado para atender os interesses do capital 

e não do ser humano, acirra uma disputa entre os usuários dos modais no dia-a-dia. Calçadas 

mal projetadas, com postes e fiação presentes onde deveria haver espaço para o deslocamento 

peatonal, intensa criação de rodovias, ausência de infraestrutura cicloviária, fazem com que os 

usuários aqui contendam na sua necessidade de deslocamento diário, ao invés de entenderem 

que cada modal convive com o outro, dada as diversas especificidades de cada um de acordo 

com a viagem a ser percorrida.  

Desde janeiro de 2015 até o ano de 2017, em relatórios elaborados pelo grupo de 

ciclistas Mobilidade Niterói confirmou-se o que ora afirmamos
200

 (com o uso de fotografias 

no documento). 

Problemas encontrados: 

-Foram constatados veículos trafegando ou estacionando sobre a ciclovia em todos 

os meses da pesquisa.  

-Veículos bloqueando a ciclovia nos cruzamentos ou não dando a preferência ao 

ciclista também foram constatados em todos os meses da pesquisa. 

-Grande número de pedestres caminhando na ciclovia. [...] 
Na situação de pedestre caminhando na ciclovia, vale lembrar que bicicletas 

circulam em velocidades de 20km/h em média, e um acidente com pedestre pode ter 

sérias consequências tanto para o pedestre como para o ciclista.  

 

 

Ilustrativa neste sentido é a reportagem obtida no site do programa oficial Niterói de 

Bicicleta
201

 em que uma ciclista assim se manifesta sobre seus deslocamentos: 
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[...] A técnica de laboratório Vânia Gentil, de 58 anos, diz que antes havia menos 

opção na malha cicloviária da cidade, mas destacou que pode melhorar. 

‘Tem que ter mais ligação entre as ruas. E é preciso respeito no trânsito, os 

motoristas jogam os carros em cima da gente’, comentou, completando que utiliza a 

bike para trabalhar, lazer e ainda incentiva o filho no pedal. 

 

A motivação para continuar pedalando na pesquisa foi precipuamente a rapidez e a 

praticidade (58% dos entrevistados) e curiosamente, a saúde ficou em segundo lugar (22,9%) 

só então seguida dos custos do deslocamento (15,2%), o que demonstra que o ciclista começa 

a pedalar tendo em mente agilidade e custos, mas depois passa a ver os efeitos na dinâmica do 

deslocamento e no seu bem-estar, tornando a importância dos gastos com transporte um 

benefício menor frente aos benefícios físicos e emocionais atingidos.  

Como motivação para pedalar ainda mais, disparadamente a criação e manutenção de 

infraestrutura cicloviária foi o fator mais influente (57% dos entrevistados), seguida de 

segurança no trânsito e segurança em geral (29,1% e 8,6%, respectivamente), ou seja, o 

ciclista passa a se entusiasmar cada vez mais com o modal, e, caso haja incremento de 

políticas públicas com integração entre modais, mais utilizará a bicicleta para suas viagens.  

Corroborando que ora se sustenta, informe oficial da municipalidade
202

 trouxe à baila 

que, a implantação do bicicletário Arariboia, ao lado do terminal do transporte aquaviário da 

cidade, com 416 vagas (4890 usuários cadastrados para a utilização), foi uma obra que causou 

muito impacto positivo na circulação de bicicletas, trazendo novos usuários e aumentando o 

raio de atuação de outros, que agora fazem o deslocamento Niterói-Rio-Niterói pelas barcas 

(1.500 ciclistas por dia com suas bicicletas).  

Em vias ligadas aos bairros mais centrais, que levam à estação do transporte 

aquaviário no centro da cidade, ao lado do bicicletário, como, por exemplo, na Avenida 

Ernani do Amaral Peixoto, houve um crescimento de 44,11% se compararmos o segundo 

trimestre de 2017 com o segundo trimestre de 2018, o que corresponde a um salto de 188,2 

ciclos/hora para 280,3. Na Avenida Marquês do Paraná, a última contagem constatou 308 

ciclos/hora em julho de 2017. O trecho estudado foi entre a Rua Doutor Celestino, centro, e a 

Rua Miguel de Frias, no bairro de Icaraí.   
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A intermodalidade, sem dúvida, impulsiona o crescimento do número de usuários da 

bicicleta, na cidade, pois se apurou que 66% dos ciclistas usam a bicicleta em combinação 

com outro modo de transporte nos trajetos semanais
203

. 

Fato curioso é que o local onde está instalado o bicicletário era um estacionamento 

onde estacionavam 26 carros, o que favorecia pouquíssimos munícipes, contrariamente ao que 

ocorre atualmente, onde quase 5000 pessoas se revezam na possibilidade de estacionarem 

suas bicicletas.  

A inauguração do túnel Charitas-Cafubá, juntamente com o planejamento da 

TransOceânica, corredor expresso que liga o bairro do Engenho do Mato, na Região 

Oceânica, ao de Charitas, na Zona Sul, e por ele circularão ônibus elétricos também 

contemplou ciclovias, o que aumentará ainda mais o número de ciclistas e aumentará o 

percurso realizado por outros, o que confirma a ideia de que o bom planejamento urbano em 

termos de mobilidade é aquele que prevê a infraestrutura cicloviária.  

De acordo com o grupo de ciclistas Mobilidade Niterói204, a ausência de ligação segura 

entre a Zona Norte
205

 e a Zona Sul do município é um fator desestimulador do crescimento de 

usuários da bicicleta na cidade.  

Gize-se que a Zona Norte do município é uma das áreas mais pobres, de acordo com o 

diagnóstico socioeconômico de Niterói
206

 e que precisa, assim, de modal de transporte mais 

acessível economicamente para os munícipes e também por estar mais distantes dos 

equipamentos públicos e centralidades. 

Neste tocante, o trato da cidade na ciclomobilidade alinha-se com o que ocorre na 

maioria das urbes brasileiras, em que há intensa segregação: as centralidades são bem mais 

abastecidas de infraestrutura, cada vez mais ganhando valorização econômica e favorecendo a 

população local, geralmente com melhor situação financeira, enquanto as localidades 

afastadas, em que residem pessoas mais empobrecidas, são relegadas a segundo plano nas 

políticas públicas, sendo, por fim, cada vez mais excluídas das benesses da vivência na 

cidades e da vida em geral.    
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4.4 Cenário da cidade de Curitiba no que tange ao direito de mobilidade urbana 

 

Para melhor análise da cidade de Curitiba no que tange ao direito fundamental em 

apreço, cabe fazer uma breve descrição com dados comparativos: o município é capital do 

estado do Paraná, é considerado de grande porte, com 76 bairros, divididas em nove regiões 

administrativas. 

No último censo realizado em 2010, apurou-se contar com 1.751.907 habitantes, sendo 

que a população estimada para o ano de 2018 seria de 1.917.185 munícipes. No estado do 

Paraná, representa o 1º município mais populoso, e, em todo o Brasil, entre 5570 cidades, 

representa o 8º município com mais habitantes, de acordo com dados do IBGE
207

.   

No cálculo do Índice de Desenvolvimento Humano estabelecido pelo Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em 2010, no estado de Paraná é a cidade 

que ocupa a 1ª posição do ranking e, no Brasil, é a décima cidade com patamar atingido em 

0,823 pontos (índices entre 0,800 e 1 são considerados muito altos). 

A média de salário mensal dos trabalhadores na cidade é de 3,9 salários mínimos, 

sendo a primeira cidade no estado do Paraná em renda mensal, e, no país, ocupa a 34ª posição. 

A média de habitantes com ocupação remunerada é de 53,1% (cerca de 1.005.022 habitantes), 

sendo que o percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até meio 

salário mínimo é de 26,9%.  

No que concerne à análise de território e ambiente, apresenta 96.3% de domicílios 

com esgotamento sanitário adequado e a urbanização de vias públicas alcança o patamar de 

76,1%, o que lhe confere no país a posição de 137º posição entre 5570 cidades nestes 

quesitos. Neste aspecto, então, encontra-se em posição bastante razoável, tratando-se de uma 

cidade situada num país periférico da América Latina. 

A taxa de escolarização de jovens de 6 a 14 anos alcança o patamar de 96,7%, o que, 

no estado, não lhe confere uma boa posição no ranking, que é de 248º entre 399 municípios 

analisados em 2010, o que também se reflete na análise no ranking nacional, em que ocupa 

uma posição bastante mediana de 2733º colocado entre 5570 municípios.  

Em síntese, é uma cidade com PIB per capita bastante alto para a realidade nacional. 

No país, alcança a 05ª posição e no Paraná a 01ª na análise deste dado, mas, como a grande 

maioria das cidades brasileiras, ainda carece de melhoria em vários aspectos 

socioeconômicos.   
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O Plano Diretor da Cidade
208

, publicado em 1966, já passou por duas modificações, 

uma para adequação ao Estatuto da Cidade em 2004 e outra para revisão prevista de dez em 

dez anos, pelo menos, no referido Estatuto
209

, através da Lei municipal nº 14.771/2015.  

O Plano Diretor prevê sete planos setoriais para gestão da cidade, dentre eles um plano 

totalmente destinado à mobilidade e transporte integrado
210

. Entre doze planos estratégicos 

previstos, dois chamam a atenção para o estudo ora levado a cabo, que são o plano cicloviário 

e o plano de pedestrialização e calçadas
211

, que revelam um preocupação urbanística com o 

modo de transporte ativo (meios de deslocamento que dependem da propulsão da força 

humana) e ainda alinham-se com ideários que pugnam pelo redução da mobilidade urbana 

essencialmente rodoviarista.  

Como já informado alhures nesta dissertação
212

, alguns estudiosos sustentam que a 

bicicleta teria sido implantada no nosso país na região sul, com a chegada de imigrantes 

europeus que vieram aqui trabalhar, havendo, no ano de 1895, registros fotográficos de clube 

de ciclistas em Curitiba
213

.  

Já em 1976, a municipalidade implantava uma embrionária rede cicloviária no interior 

de parques e em conexões entre alguns deles, demonstrando que, ainda que houvesse à época 

uma forte influência de uma mobilidade urbana rodoviarista, estimulava-se a utilização da 

bicicleta para deslocamento.  

Atualmente Curitiba é a cidade brasileira que tem um grande número de ciclistas no 

país, o que pode ser atribuído a diversos fatores como o desenvolvimento contínuo de 

políticas públicas para o desenvolvimento da estrutura cicloviária, influenciadas por fortes 

movimentos de organizações cicloativistas, clima e ciclabilidade do território, além de déficit 

de transporte coletivo eficiente. 
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Desde a década de 1940, com a explosão demográfica havida no município, pugnou-se 

pelo planejamento necessário à criação de uma capital, preservando-se o patrimônio histórico 

paisagístico, encomendando-se ao urbanista francês Alfredo Agache o Plano de Urbanização 

de Curitiba, concluído em 1943
214

. Curitiba cresce com certo planejamento desde esta 

longínqua década, o que é um pouco incomum em relação à estruturação da maioria das 

cidades brasileiras.  

 A criação do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC), 

criado como uma autarquia municipal em 1965, responsável pela elaboração e 

encaminhamento ao executivo de anteprojeto de lei, fixando o Plano Urbanístico da cidade, 

bem como promovendo estudos e pesquisas para o planejamento integrado do 

desenvolvimento do município, dentre outras atribuições, também foi bastante determinante 

na evolução da utilização do modal bicicleta na localidade.  

Movimentos civis estimuladores do uso da bicicleta, como o Massa Crítica, nascido 

em 1992, na cidade de São Francisco, Estados Unidos, acabaram por ter influências na cidade 

de Curitiba em novembro de 2005 com a criação das Bicicletadas.  O ambiente digital foi 

massivamente utilizado como plataforma de mobilização política, trazendo à baila o debate 

sobre as políticas de mobilidade e questionando a predominância das políticas eminentemente 

rodoviaristas no planejamento urbano.  

De acordo com Lira et alii (2017), “as Bicicletadas mantêm páginas (fanpages) no 

Facebook como forma de manter contato com os ativistas e também para divulgar suas 

ações”, possuindo mais de seis mil seguidores cicloativistas
215

.  

Nas pesquisas sobre a efetividade destas páginas para o engajamento em políticas de 

mobilidade, Lira et alii (2017, p. 15) confirmaram a utilidade destas manifestações para o 

fomento produtivo das mobilizações, contrariando a sua hipótese inicial de que tais 

movimentos não obteriam muitos resultados: 

 

No entanto, a hipótese apresentada era de que a página da Bicicletada é utilizada 

para criar eventos para pontos de saída das Bicicletadas, mas que não promove o 

debate sobre o cicloativismo ou sobre políticas de mobilidade na cidade. Esta 

hipótese não se confirmou integralmente. Pois, apesar da menor quantidade, os posts 
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que identificam atores e reconhecem culpa neles em determinados problemas 

(quadros de diagnóstico) e os posts que apresentam soluções (quadros de 

prognóstico) ocupam o primeiro e segundo lugar no ranking de engajamento de 

nossa tabela construída com base nos posts da página.  

No que diz respeito à página como ferramenta de mobilização, os resultados 

mostram que ela é utilizada como meio de amplificação dos valores cicloativistas e 

também para a convocação de ações offline que formam um movimento não 

somente no site de rede social, mas também na rua, nas ciclovias. O uso da página 

como uma ferramenta de mobilização para amplificar os valores cicloativistas e 

convocar os ciclistas para ações práticas não se limita apenas a Internet (como 

acabamos de ver), ele busca também o respaldo das ruas.  

 

Em 2011, cria-se também a Associação de Ciclistas do Alto Iguaçu (CicloIguaçu) 

entidade, considerada um avanço social na luta pela ciclomobilidade
216

, com o intuito de, 

segundo a própria organização, “criar uma interface de diálogo construtivo com o poder 

público a fim de consolidar o desenvolvimento das políticas no setor
217

”.  

A municipalidade adotou a técnica de traffic calming, ou seja, criação de vias com 

trânsito bem lento, denominada Via Calma, em que possam conviver automóveis e 

motocicletas juntamente com ciclistas, dividindo o espaço urbano
218

.  

Em relação à criação da Via Calma, estudo levado a cabo por Ferraz et alii
219

  (2015, 

p.11) confirma a média de aprovação desta espécie de via compartilhada, mas ressalva a falta 

de educação na mobilidade urbana entre os usuários de automóveis e os ciclistas: 

No que tange à questão 5, que abordou a contribuição da Via Calma para o aumento 

na utilização de bicicletas na Avenida Sete de Setembro, os respondentes, em média, 

concordaram parcialmente. Contudo, ressalta-se que 43% concordaram plenamente 

com tal reforço, ou seja, esse resultado vai ao encontro do que foi apontado pelo 

IPPUC (2013a), pois a implantação de uma forma mais segura de utilização das 

bicicletas pode ajudar na promoção do uso delas no transporte diário. 

[...] 

Percebe-se que os principais pontos positivos promovem a utilização da bicicleta, 

enquanto que os pontos negativos dizem respeito à visão do ciclista, quando fala em 

insegurança em relação aos outros modais, mas, ao mesmo tempo, uma visão do 

usuário dos outros modais, quando se destaca o fato de atrapalhar o trânsito e a falta 

de consciência dos ciclistas.  

Pode-se indicar como principal fator, tanto entre pontos positivos quanto negativos, 

a segurança que engloba os demais termos destacados. Nesse contexto, é possível 

apontar que, nos pontos positivos, a melhoria da infraestrutura aumenta a segurança 
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 Esta é a posição da própria municipalidade sobre a criação da organização na sua página oficial. Disponível 

em: <http://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/mais-bici-sobre-bici/2214>. Acesso em: 20 jan. 2018. 
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e que, nos pontos negativos, a falta de conscientização aumenta a insegurança 

daqueles que se propõem a utilizar a bicicleta. 

 

Curitiba também adotou a primeira ciclorota
220

, em março de 2015, que é uma via de 

fluxo secundário em que visa a explicitar a preferência das bicicletas no trânsito, fornecendo 

ao ciclista a possibilidade de deslocamento em caminhos mais tranquilos e mais fáceis no 

interior dos bairros, conectando-os com ciclovias já existentes.    

A cidade é considerada bastante ciclável, com 84% de áreas planas
221

, e apresenta 

atualmente 207 km de vias cicláveis utilizadas precipuamente para o deslocamento até o 

trabalho (60% das viagens), principalmente na área sul, e, mesmo na região norte, onde há 

aclives mais acentuados, os ciclistas vencem as subidas com a escolha de caminhos menos 

acentuados.  

O fluxo de ciclistas também se espalha pela região metropolitana, com deslocamentos 

de ida e volta entre Curitiba e municípios do entorno, como Pinhais, São José dos Pinhais, 

Piraquara, Almirante Tamandaré, Campo Largo, dentre outros.   

Diante desse fator de estar integrada a uma área metropolitana, em toda política 

pública adotada pela urbe deve ser levada em consideração o impacto desse movimento 

pendular, especialmente na utilização de transportes públicos e individuais, que intensificam o 

fluxo de veículos, impactando a mobilidade urbana em geral. O planejamento urbano, então, 

preferencialmente dever ser articulado em consonância com outras municipalidades, nos 

moldes do que dispõe o Estatuto da Metrópole (Lei nº 13089/2015).  

Seguindo esta tendência, umas das diretrizes do Plano Diretor são a ampliação da 

participação do transporte público coletivo e o modo de deslocamento não motorizado na 

divisão entre modais222, ampliação das estruturas cicloviárias, juntamente com o 

fortalecimento do deslocamento peatonal e implantação de bicicletários para os ciclistas 

usuários de transportes coletivos nos terminais de ônibus e imediações
223

.  

Foram também inseridas no Plano Diretor diretrizes específicas da política municipal 

na circulação do modal
224

, com a formulação do plano cicloviário, inclusive com previsão de 

integração metropolitana. 

O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC) revisou o Plano 

Cicloviário de Curitiba no fim do ano de 2018, visando a integrar este importante componente 
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 A ciclorota conecta a avenida da República Argentina com a ciclovia da avenida Comendador, Franco.  
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 Fonte: Página oficial do Município de Curitiba. Notícia “Curitiba é mais bicicletas”. Disponível em: 

<http://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/mais-bici-sobre-bici/2214>. Acesso em: 20 jan. 2018. 
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 Art. 39, inciso III. 
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 Art. 39, XXIII. 
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 Arts. 49 e incisos, 50 e incisos e 51 e incisos.  

http://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/mais-bici-sobre-bici/2214


123 
 

do transporte multimodal da capital, conectando-o com a rede de transporte público coletivo 

(conexão de modais), aumentando a utilização da bicicleta. A reativação dos 6 bicicletários 

abandonados na cidade também é meta, pois os mesmos foram construídos e abandonados por 

falta de interessados em sua exploração comercial
225

. 

No desiderato de afastar a cidade do embrutecimento gerado pelo atendimento às 

regras do capital, o Plano Diretor coloca expressamente “o ser humano no centro do 

planejamento urbano de forma a buscar a plena qualidade de vida e ambiental para a presente 

e futuras gerações
226

” e o foco na gestão democrática é intenso, tornando públicas as 

informações monitoradas e permitindo maior controle social
227

.  

Curitiba é considerada uma cidade em que há bastante participação da população 

influenciando as tomadas de decisões dos gestores públicos, mas ainda há críticas a essa 

participação chamada de “o mito do planejamento urbano democrático”
228

.  

Quanto à necessidade de participação e influência de diversos atores da sociedade civil 

na elaboração do Plano Diretor, assim dispõe Coelho (2015, p. 11): 

Não se disputa o Plano Diretor com a ilusão de que o planejamento tem o poder de 

superar os males urbanos, mas na crença de que é preciso tornar visíveis os 

invisíveis históricos do planejamento moderno e disputar também ali, mas não 

somente, a cidade de direitos e o direito à cidade.  

A reforma urbana encontra-se incompleta e tem no próprio Plano Diretor um entrave 

diabólico – que retira a autoaplicabilidade dos instrumentos constitucionais de 

realização da função social da propriedade –, mas é este justamente o ponto que nos 

comanda a disputar o Plano Diretor: somente através dele é definido o conteúdo da 

função social da propriedade urbana. 

 

No afã de tornar visíveis, então, os invisíveis na configuração do espaço urbano, 

Curitiba tem, além de diversos movimentos sociais engajados, um conselho denominado 

Concitiba
229

, que tem como finalidade de atuar na formulação, elaboração e acompanhamento 

da Política Urbana Municipal, visando à gestão democrática da cidade. 

O supracitado conselho é composto por movimentos populares, trabalhadores, através 

de suas representações sindicais, empresários, entidades profissionais, acadêmicas e de 

pesquisa e conselhos profissionais e organizações não-governamentais, desde que todos 
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estejam vinculados em suas atividades à área de desenvolvimento urbano, além do próprio 

Poder Público Municipal.  

A eleição das instituições e entidades da sociedade civil organizada que irão compor o 

CONCITIBA, dá-se de forma democrática e direta, pelos participantes de cada segmento. O 

conselho pode propor, acompanhar, fiscalizar e avaliar a implementação do Plano Diretor da 

cidade, bem como dos planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano dele 

decorrentes, além de outras competências diretamente ligadas ao desenvolvimento e 

aproveitamento do espaço urbano
230

.  

 

4.5 Resultados de recente pesquisa realizada no ano de 2018 sobre o perfil do ciclista – 

dados referentes à cidade de Curitiba 

 

A organização não governamental Transporte Ativo e o Laboratório de Mobilidade 

Urbana da Universidade Federal do Rio de Janeiro (LABMOB-UFRJ), juntamente com uma 

extensa rede de organizações colaboradoras, organizaram uma pesquisa sobre o perfil dos 

ciclistas brasileiros e também de cidades da Argentina e Colômbia entre setembro de 2017 e 

abril de 2018. Mais de 140 pesquisadores levaram esta empreitada a cabo, entrevistando 7644 

ciclistas em 25 cidades das diferentes regiões brasileiras
231

.   

A publicação teve como objetivo apresentar os principais resultados da segunda edição 

da Pesquisa Perfil do Ciclista e suas motivações para utilizar a bicicleta, servindo de substrato 

para que gestores públicos, urbanistas e outros atores envolvidos possam formular uma 

“agenda mais precisa e robusta de políticas públicas e ações de promoção do transporte 

cicloviário”. 

Na municipalidade de Curitiba, a idade do ciclista varia da faixa etária de até 14 anos 

(0.4%), até 15 a 24 anos (30.9%), seguida de 25 a 34 (29.7%), 35 a 44 (18%) e 45 a 54 

(14.3%), de 55 a 64 anos (5.8%), de 65 anos e mais (0.9%).   A maioria utiliza a bicicleta 

entre 5 (32.2%) e 7 (33.2%) dias por semana, sendo que 60,0% utilizam o modal entre 10 e 30 

minutos no trajeto mais frequente, e apenas 3.9% levam mais de 1 hora.  

Geralmente os ciclistas utilizam a bicicleta como meio de transporte há mais de cinco 

anos (40,7%), quase não fazendo integração com outro modal (apenas 13% fazem) e têm 

renda entre 1 a 2 salários (30.6%).  
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 Ver art. 2º da Lei municipal nº 12.579, de 18 de dezembro de 2007.  
231

 Fonte: Perfil do Ciclista 2018. Disponível em: <http://www.ta.org.br/perfil/perfil18.pdf>. Acesso em 18 de 
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Curitiba tem o maior número de novos ciclistas, que começaram a pedalar há mais de 

seis meses (11%), enquanto a média nacional e de 7%, tal resultado é atribuído à melhora na 

infraestrutura e também aos problemas no transporte público, segundo o coordenador da 

pesquisa da organização CicloIguaçu
232

. 

 Mesmo que tenha avançado em questões de mobilidade urbana, Curitiba também 

apresenta este ponto nevrálgico brasileiro no que tange ao precário serviço de transporte 

público, consoante entendimento da Frente Mobiliza Curitiba, em artigo de autoria de 

Meirinho
233

 (2015, p.124): 

 

O famoso sistema de transporte coletivo encontra-se cada vez mais privatizado, já 

que é nula a capacidade de controle do órgão municipal responsável – a Urbs, 

dominado pelos empresários do transporte, oligopólios milionários que manipulam 

tarifas, financiam a política local e chantageiam os críticos. Enquanto isso, Curitiba 

tem a maior taxa de veículos por habitante: para cada automóvel, 1,82 habitantes. 

Característica que a revela como uma cidade como outra qualquer, dominada pela 

mobilidade por carros e presa em engarrafamentos. 

No processo de revisão do Plano Diretor, o IPPUC e a Prefeitura, ignorando grande 

parte das sugestões da sociedade, apresentaram uma proposta vaga, com diretrizes 

genéricas e nenhuma ousadia. Limitaram-se a repetir o mantra do “tripé”, ignoraram 

problemas sociais e se omitiram da obrigação de planejar a cidade contra os fatores 

de degradação da ordem urbana.  

Dessa forma, a equipe municipal de planejamento urbano omitiu-se de atualizar os 

recursos de mobilidade da cidade com o que há de mais trivial no urbanismo de 

hoje. Deixa de prever a aplicação de mecanismos dinamizadores da tarifa, como o 

bilhete único temporal e age pouco para a mobilidade intermodal. 

 

Em média, 87% dos ciclistas são de sexo masculino e 13% são do sexo feminino, 

segundo pesquisa realizada pelo IPPUC, entre os meses de agosto e outubro de 2014, na Via 

Calma de Curitiba. O número de ciclistas mulheres cresce paulatinamente, pois, no ano de 

2008, era de 5%
234

.  

Andar de bicicleta para as mulheres ainda é um grande desafio ao redor de todo o 

mundo, constituindo apenas 7% das ciclistas no Brasil, por exemplo.  Ainda há países que 

rotulam a ciclomobilidade associada somente ao gênero masculino, como a Síria.  Outros 

como a Alemanha e a Holanda, por exemplo, demonstram maior igualdade entre homens e 

mulheres também na utilização do modal. Além da segurança viária, as mulheres também 

levam em consideração a segurança sexual, ou seja, têm medo de ser vítimas de assédios e 
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estupros. Se, para um homem, uma rua calçada e arborizada é suficiente para sua 

ciclomobilidade, uma mulher vai preferir uma rua com mais pessoas transitando para se 

sentirem mais protegidas
235

.  

Andar de bicicleta, ainda em 2019, representa assim para a mulher um ato político. 

Um ato de insurgência contra a opressão seja ela física ou emocional. Schetino e Melo
236

 

(2009, p.117) trazem a conhecimento que o fim do espartilho, considerado uma vestimenta 

opressiva, ocorreu pelo surgimento do ciclismo, bem como o início de tomada e apropriação 

da mulher em relação ao seu próprio corpo: 

O hábito do ciclismo, por exemplo, foi um dos responsáveis pelo fim do uso do 

incômodo espartilho, peça que dificultava ou mesmo impossibilitava o ato de 

pedalar. Assim, conforme a prática foi se tornando mais usual, as mulheres não só o 

abandonaram como também passaram a utilizar vestimentas mais curtas e justas: [...] 

Essas mudanças foram acompanhadas de uma série de preocupações e muitos foram 

os debates acerca da pertinência do ciclismo para mulheres. Octave Uzanne, que 

dedicou alguns textos para comentar a moda e a nova presença feminina na Paris do 

fim do século XIX, expressou claramente suas apreensões com os novos costumes 

desencadeados pelo uso da bicicleta. Para ele, era inegável que elas cada vez mais 

pareciam homens e que isso modificava claramente sua postura social. Não 

surpreende que tenha surgido uma proibição do uso de roupas masculinas por 

mulheres, só sendo tal vestimenta permitida nas ocasiões em que estivessem 

pedalando. Alguns médicos condenavam veementemente a prática, por questões 

anatômicas (causaria prejuízos físicos) e morais (criaria formas de excitação sexual). 

O dr.Tissiè, por exemplo, afirmava que aquelas que se envolvessem com o ciclismo 

corriam o risco de abortar ou ficar estéreis, deixando assim de cumprir sua principal 

função social. Dois médicos, contudo, se destacam na defesa da bicicleta: Lucas  

Champonniere, que escrevera um tratado sobre os problemas ocasionados pelo uso 

do espartilho, e ainda mais enfaticamente Ludovic O’Followell. 

 

A exclusão social do gênero feminino do espaço da cidade pela violência é notória e 

expressiva principalmente nos países latino-americanos periféricos como o Brasil. 

Paradoxalmente, a mulher, que mais dependeria de um transporte ágil e eficiente para se 

locomover pelo espaço urbano, visto que geralmente é quem participa em levar a prole para 

escolas e cursos, acaba por ser a mais alijada desta opção de modal.  

Em Curitiba, os trajetos mais utilizados no uso da bicicleta são a ida ao trabalho 

(60%), lazer/encontro social (60%), compras (51.3%) e escola/faculdade (38,8%).  
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Os entrevistados informaram que a principal motivação para começar a utilizar a 

bicicleta como modo de transporte urbano é a rapidez e a praticidade (35,9%), seguida de 

custo do transporte (18,7%), saúde (27,1%) e preocupação ambiental (4,8%). 

Apesar de haver políticas públicas crescentes estimuladoras da mobilidade por 

bicicleta, estas ainda são insuficientes, visto que os entrevistados se manifestaram no sentido 

de que os piores problemas enfrentados no dia-a-dia são a falta de infraestrutura cicloviária 

(44,9%) e segurança no trânsito (39%), seguido de segurança pública em geral (6,9%) e falta 

de sinalização (1.9%).  

A motivação para continuar pedalando na pesquisa foi precipuamente a rapidez e a 

praticidade (36,3% dos entrevistados), a saúde (31,1%) e só então seguida dos custos do 

deslocamento (17,5%), o que demonstra que o ciclista curitibano começa a pedalar tendo em 

mente agilidade e eficiência e preocupação ainda com a saúde, só depois tendo como 

preocupação os gastos com transporte público.  

Como motivação para pedalar ainda mais, disparadamente a criação e manutenção de 

infraestrutura cicloviária foi o fator mais influente (55,4% dos entrevistados), seguida de 

segurança no trânsito e segurança em geral (27,7% e 8,9%, respectivamente), ou seja, o 

ciclista passa a se entusiasmar cada vez mais com o modal, e, caso haja incremento de 

políticas públicas com integração entre modais, mais utilizará a bicicleta para suas viagens.  
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5 CONSIDERAÇÕES 

Neste trabalho acadêmico, visei a desvelar a pecha que pende sobre a mobilidade 

urbana de sequer ser tratada como um direito, apesar de já estar inserida na Constituição da 

República Federativa do Brasil e outros diplomas legais há um bom tempo, além de 

demonstrar que atualmente, em vários documentos internacionais, sejam eles normativos ou 

não, tal tema constitui-se em objeto de debate e preocupação intensa, considerando a alta taxa 

de urbanização já alcançada em todo o mundo e a mobilidade decadente na maioria das 

cidades.  

Abordei o tema de forma multidisciplinar, pois o enfoque sob o prisma único do 

direito, dissociado de outras ciências e abordagens, empobrece a visão do estudioso, o que 

pode ser consequência de se conferir uma suposta cientificidade ao Direito, tornando-o, 

entretanto, asséptico e afastado da realidade social, múltipla por essência. Um emaranhado de 

leis e verborragias com pouca efetividade, em que o ser humano, a quem se destinam as 

pesquisas nos vários ramos do conhecimento, encontra-se completamente esquecido.  

Sob o enfoque da Teoria Crítica, observei que a cidade, especialmente as localizadas 

em países semiperiféricos, como o Brasil, é espaço de lutas, de segregação social, em que as 

benesses materiais e imateriais oferecidas, pertencem somente a poucos indivíduos, em 

detrimento de uma grande parcela de pessoas totalmente alijadas de qualquer processo de 

inclusão urbana.  

Nesta senda, os novos atores de luta não são mais os trabalhadores das fábricas, pois a 

intensa urbanização e a intensa concentração de riqueza na mão de poucos, acaba por criar as 

cidades e seus novos oprimidos: aqueles que vivem neste espaço atrativo e ao mesmo tempo 

excludente chamado cidade.  

A mobilidade urbana brasileira é calcada nas cidades espraiadas, em que a 

financeirização da moradia, ou seja, a transformação deste último direito em uma mercadoria 

altamente valiosa, expulsa as pessoas mais pobres para as áreas mais desprovidas de qualquer 

equipamento urbano. A cada nova valorização, a cada novo processo de gentrificação, mais 

são os desprovidos de capacidade econômica expulsos para os confins do espaço urbano, 

tornando a qualidade de vida mais decadente e indigna. 

E um grande ciclo vicioso, então, é formado: sem condição de subsistência para morar 

em áreas mais centrais, providas da infraestrutura básica, mais o brasileiro se afasta da 

educação, da saúde, do acesso à educação, do acesso à família, do posto de trabalho, do 

acesso a ter acesso ao lazer na cidade, à cultura, à vida que não seja aquela descrita em 

“Morte e Vida Severina”.  
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Não se forma uma noção de cidadania, não há sentimento de pertencimento ao espaço, 

uma noção real de solidariedade, uma visão política como espaço de busca por conquistas 

sociais e avanços. Como se sente excluído em geral do seu direito básico de ir e vir, além de 

muitos outros, as pessoas contendem entre si, seja no trânsito, seja na arena do exercício dos 

destinos políticos, seja na vida. Se o espaço urbano é caro, o meu quinhão virá primeiro, meu 

automóvel vai passar primeiro, nem que, com isso, eu desrespeite pedestres e ciclistas, pois a 

terra, o solo urbano, não lhes pertence.  

O impacto de busca por novos territórios lucrativos no pós-guerra para o capital, 

através da indústria automobilística, acabou por fomentar uma mobilidade urbana 

intensamente rodoviarista em nosso país, que é gerada também pelo espraiamento das cidades 

e que recria mais difusão da mancha urbana, um processo indesejado para qualquer desiderato 

de planejamento das cidades.  

Num país de intensa exclusão social, como demonstrado neste trabalho, muitos 

trabalhadores sequer recebem salários que cubram os gastos com transporte (hoje calculado 

em 20% dos rendimentos das famílias), sendo alijados do transporte coletivo, de tarifas caras 

e de condições precárias.  

Várias questões influenciam para este transporte coletivo caro e ineficiente: o Poder 

Público se queda inerte e, não raro, através de administradores corruptos, se mancomuna, 

muitas vezes, com os grandes empresários do ramo para manter indevidos ajustes que acabam 

por impactar os valores das tarifas, o que pode ser exemplificado com a fraude na gestão 

pública no setor de transportes, com severas perdas socioeconômicas no Estado do Rio de 

Janeiro, apurada pela Assembleia legislativa local em caso recente no Rio de Janeiro, 

resultando na prisão do então Chefe do Executivo, Sérgio Cabral.  

Outro problema apontado é a inexistência de previsão de um programa como fonte de 

recurso para o setor de transportes, que existe em muitos países que têm uma boa mobilidade 

urbana, o que faz com que a população arque com os custos finais totais das tarifas e também 

das gratuidades em flagrante oneração excessiva. 

Uma tributação draconiana de um serviço público essencial pela União e Estados 

também impacta sobremaneira a tarifa, o que já vem sendo muito questionado por 

movimentos civis ocorridos no Brasil como a Revolta do Buzu ou da Catraca.  

O custo social dessa falta de mobilidade, é claro, grassa no território urbano: nos 

centros urbanos, não raro, conforme reportagens adunadas a este trabalho, trabalhadores 

informais dormem pelos chãos das ruas porque não podem economicamente retornar aos seus 
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lares diariamente, acabando por ter sua convivência familiar destruída com o tempo, numa 

visão de Dante Alighieri sobre a desumanização do ser humano.  

Esta mestranda, por exemplo, ao sair do seu trabalho todo dia, depara-se com o tipo de 

situação narrada em frente ao prédio em que trabalha no centro do Rio de Janeiro.  

Diversos movimentos civis como a Revolta do Buzu, movimento Passe Livre e 

Revolta da Catraca insurgiram-se contra a lógica mercantilista conferida à mobilidade urbana 

brasileira nestas últimas duas décadas, trazendo à tona o quadro de infinita precariedade de 

acesso a este direito em todo o país. Apesar de os movimentos não terem atingido todas as 

reivindicações, alcançaram grande êxito, no entanto, em demonstrar que não estávamos 

inertes diante das barbáries assoladas contra os estudantes, trabalhadores e demais brasileiros 

em relação a nosso direito de ir e vir, ao nosso acesso ao espaço urbano.  

Não podemos olvidar os impactos de uma mobilidade urbana precária na saúde 

emocional e física dos indivíduos, pois vários estudos demonstram que um deslocamento de 

mais de uma hora, em média, acaba por gerar estresse e outros problemas físicos, 

sobrecarregando o sistema previdenciário e de saúde do país.  

O número de mortos em acidentes atribuídos à mobilidade essencialmente rodoviarista 

também é gritante, especialmente em relação aos motociclistas, modal extremamente 

estimulado com estímulos fiscais nas últimas décadas.  

Diante de todo este quadro ora descrito, sendo uma observadora de minhas cercanias 

em meus deslocamentos diários, percebi que a bicicleta vinha progressivamente ganhando 

novos usuários na cidade em que resido.  

Assim, meus estudos demonstraram que, na grande maioria de cidades pequenas e 

médias no país, este modal de transporte já era bastante utilizado, mais uma vez, sopise-se,  

pela precariedade do transporte coletivo e pela quase ausência de condições econômicas para 

pagamento do custo do transporte existente. 

Revisões de paradigmas energéticos com as crises mundiais do petróleo, de 

paradigmas de proteção ao meio ambiente, de padrões urbanísticos, de retomada do espaço 

urbano para o ser humano e não para o capital, bem como também alterações de paradigmas 

referentes à mobilidade urbana em si, fizeram com que a bicicleta voltasse ao cenário de 

inclusão no planejamento urbano.  

O modal, que alguns especialistas acreditaram que era fadado ao desaparecimento 

pelas novas tecnologias, é incluído em políticas públicas de mobilidade urbana por ser pouco 

poluente, econômico e acessível a maior parte das pessoas.  
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Para muitos brasileiros, este é o único modal de transporte com que podem contar para 

deslocamentos na cidade, como vimos no estudo de hábitos de família do Rio de Janeiro. Se 

não fosse a bicicleta, ficariam os componentes do núcleo familiar completamente tolhidos em 

termos de mobilidade.  

Atualmente, movimentos civis cicloativistas impulsionam a edição de leis, que, para 

sua execução, sua aplicação no mundo fático, dependem de políticas públicas, ou seja, 

políticas sociais com metas organizadas, que devem ser reavaliadas e continuamente 

fiscalizadas.  

Estas políticas inicialmente vinham precipuamente da União, detentora de maior 

capacidade informacional e até mesmo econômica. A União atua como fomentadora do 

desenvolvimento da estrutura cicloviária em Estados e, principalmente, nas municipalidades, 

que detém menor capacidade econômica e informacional em regra.  

 No Brasil, conforme demonstrado, há intermitência no estímulo à aquisição de 

veículos automotores, em detrimento do transporte coletivo urbano e do fomento do 

deslocamento pelas bicicletas e pelo deslocamento peatonal.  

 Apesar desta intermitência, o número de políticas públicas para criação de 

infraestrutura cicloviária progressivamente aumenta, especialmente forçada por movimentos 

civis cicloativistas, altamente engajados em obter respeito a um modal tão útil em nossa 

sociedade.  

De acordo com o estudo de casos das cidades de Niterói e Curitiba, cidade de médio 

porte e uma metrópole, cada vez mais há incremento da ciclomobilidade, pois, para grande 

maioria dos ciclistas entrevistados, a bicicleta é ágil e eficiente para deslocamentos de 

pequeno e média distâncias, que ajuda muito na economia com gastos de transporte e que 

implementa consideravelmente a qualidade do bem-estar físico e emocional dos usuário. 

No que tange à proteção do meio ambiente, a bicicleta é, sem dúvida, uma aliada, 

emitindo quantidade infinitamente menor de gases poluentes, o que se mostra extremamente 

valioso para o momento atual em que vivemos, em que já passamos de qualquer nível 

tolerável de agressão ao meio ambiente.   

Baseada em recente estudo, também pude observar a importância da bicicleta na 

economia, que gera inúmeros empregos e pode gerar ainda mais, seja com a ciclologística, 

seja com o cicloturismo, fomento da indústria envolvida na produção do modal e aluguel de 

bicicletas e equipamentos.  

Os obstáculos ainda são bastantes: a falta de infraestrutura e de segurança viária, 

conforme colocado pela grande maioria dos entrevistados das cidades que foram objeto de 
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estudos de caso. Além disso, um déficit de respeito de muitas pessoas pelo modal, o que pode 

ser melhorado com a educação para a mobilidade, políticas públicas de inclusão e debates 

gerados por movimentos civis.  

O estímulo à integração entre modais, indubitavelmente, revela-se como forte 

multiplicadora de novos ciclistas, como ocorreu na cidade de Niterói com a criação de 

bicicletário ao lado do transporte aquaviário. Além das pessoas que estacionam as bicicletas 

no local em apreço, 1500 pessoas atravessam com elas na barca, dirigindo-se à cidade do Rio 

de Janeiro.  

Em relação à cidade de Curitiba, a integração entre os ônibus e as bicicletas também 

trouxe o mesmo efeito catalizador da ciclomobilidade. 

Podemos sair de 7% dos deslocamentos realizados no país e atingirmos os pretendidos 

40% de deslocamentos por bicicleta com muito trabalho árduo de conscientização, de 

mudança de paradigmas sociais.  

Considero que estamos no meio desse processo, avançando. Além da luta dos que 

pedalam diariamente em condições ainda inóspitas, seja por prazer, seja por falta de dinheiro 

para pagar a passagem ou ainda pela preservação da saúde, já temos diversos administradores 

públicos e estudiosos que apoiam a revisão deste rodoviarismo inerte e asfixiante brasileiro.   

De acordo com os entrevistados nas duas cidades objeto de estudo de caso, quem 

pedala fica cada vez mais estimulado a pedalar, num processo irreversível de aceitação e 

utilização do modal.  

Ao fim desta dissertação, acabei por ganhar um “presente social” ao ver que o 

legislativo já acorda para o dever de “conscientização da sociedade quanto aos efeitos 

indesejáveis da utilização do automóvel nas locomoções urbanas”, reconhecendo a bicicleta 

como “meio de transporte econômico, saudável e ambientalmente adequado”, na lei 

13.724/2108, o que confirma, juntamente com a aprovação de parcela considerável da 

população demonstrada pelas entrevistas insertas nos estudos trazidos à baila nesta 

dissertação, que estamos num “pedalar” sem volta rumo à ciclomobilidade.  
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