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RESUMO 
 
Este artigo analisa a problemática da mobilidade urbana 
brasileira, marcada por um planejamento de incentivo ao 
transporte particular em detrimento do transporte coletivo, 
verificando como esses aspectos incidem na promoção da 
acessibilidade em Fortaleza e efetivação do direito à cidade, 
além de identificar os princípios e diretrizes da Nova Política de 
Mobilidade Urbana. Como metodologia, realizamos pesquisa 
bibliográfica pautada no diálogo com autores que discutem 
mobilidade, cidade e pesquisa documental com consultas as 
publicações realizadas pelo Ministério das Cidades.  
 
Palavras-chave: Mobilidade Urbana. Acessibilidade. Direito à 
Cidade.  
 
ABSTRACT 
 
This article analyze the problems of Brazilian urban mobility, 
marked by an incentive to private transportation planning at the 
expense of public transport, at how these aspects focus on 
boosting accessibility in Fortaleza and realization of the right to 
the city and to identify the principles and guidelines of the New 
Urban Mobility Policy. As methodology, we conducted desk 
research, literature guided the dialogue with authors, discussing 
mobility and city, and queries the publications produced by the 
Ministry of Cities. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este artigo4 analisa a mobilidade urbana brasileira que, como aponta Maricato 

(2013), tornou-se uma das maiores problemáticas sociais e urbanas, tendo impactos sociais, 

econômicos e ambientais. O artigo está dividido em três pontos. O primeiro refere-se à 

incorporação da cidade no ideário neoliberal e como esse processo se reflete na mobilidade. 

No segundo ponto, são explanadas as principais problemáticas referentes ao quadro de 

imobilidade urbana brasileira, com uma reflexão em Fortaleza, de como isso impacta na 

acessibilidade (direito à cidade). E no terceiro foi realizada uma explanação da Nova Lei de 

Mobilidade Urbana e sua proposta de reforma da mobilidade.  

Como metodologia foi realizada uma pesquisa bibliográfica pautada no diálogo 

com autores que discutem a temática como, Harvey (2013), Lefebvre (2001), Maricato 

(2013; 2014), Vainer (2013) e Vasconcelos (2012), pesquisa documental nos Jornais 

“Estadão” e “Diário do Nordeste”, além de consulta as cartilhas produzidas pelo Ministério 

das Cidades e a Nova Política de Mobilidade Urbana contida na Lei 12.587.  

Analisamos que a vida nas cidades está associada à necessidade de 

deslocamentos de pessoas e cargas, ou seja, de mobilidade urbana, que incide sobre a 

concretização do direito à cidade, compreendido como o direito a vida urbana, isto é, o 

direito a ter acesso não só a moradia, saúde, educação, mas também a uma mobilidade 

(transporte) que não restrinja (sob critérios de renda, deficiência, gênero, etc) o uso do 

espaço.  

Portanto, a atual configuração da mobilidade urbana brasileira é marcada pelos 

congestionamentos, eliminação das áreas verdes, aumento do número dos acidentes e da 

poluição, demora das viagens, dentre outras questões. Essa configuração é produto de um 

processo histórico, no qual as prioridades do Estado não vêm sendo pautadas numa 

mobilidade que atenda às necessidades coletivas. Este fato evidencia-se pelo crescente 

incentivo ao transporte privado em detrimento de melhorias no transporte coletivo.  

 

2.DESENVOLVIMENTO 

 

2.1. EM CENA A PROBLEMÁTICA DA MOBILIDADE URBANA  

                                                           
4 Sistematização das reflexões da pesquisa: “A cidade do espetáculo e o espetáculo na cidade: Os 

impactos das obras da copa nas comunidades no entorno do Estádio do Castelão em Fortaleza”; o 
projeto conta com duas bolsas de Iniciação Científica (PIBIC/CNPq/IC/UECE) e do Projeto de 
Extensão: “UECE/Serviço Social e as comunidades no entorno do Estádio Castelão: os impactos 
das obras para a copa de 2014”, com duas bolsas de extensão. Estas atividades estão vinculadas 
ao Laboratório de Pesquisas e Estudos em Serviço Social (LAPESS). 
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Em junho de 2013, na Copa das Confederações FIFA 2013, ocorreu um 

movimento denominado por vários autores como as “Jornadas de Junho”. Essas revoltas 

foram marcadas por protestos contra os gastos do Megaevento Copa do Mundo, em 

detrimento de investimentos na saúde, educação e transporte.  

Tais eventos ganharam centralidade nas análises de alguns autores, os quais 

lançaram-se na tentativa de compreender a conjuntura (social, econômica, política e 

cultural) que propiciou tais revoltas. A autora Maricato (2013a) relaciona os protestos de 

junho às condições das cidades brasileiras, que carregam uma herança histórica pesada 

marcada pela escravidão e pela política do favor tendo suas desigualdades agravadas com 

a adesão do neoliberalismo e pela globalização (desemprego em alta, redução das políticas 

públicas e crescimento econômico, cidade refém dos interesses do capital). Também Vainer 

(2013), considera que o cenário brasileiro de desigualdade já estava propício ao incêndio 

das manifestações. Para o autor:  

 

A cidade neoliberal aprofundou e agudizou os conhecidos problemas que nossas 
cidades herdaram de quarenta anos de desenvolvimentismo excludente: favelização, 
informalidade, serviços precários ou inexistentes, desigualdades profundas, 
degradação ambiental, violência urbana, congestionamento e custos crescentes de 
um transporte público precário e espaços urbanos segregados (VAINER, 2013, p. 
39). 

 

Para a compreensão desse contexto é necessário a apreensão de alguns 

períodos históricos que marcaram o desenvolvimento urbano do país. Nas décadas de 1940 

a 1980 ocorreu um crescimento econômico (industrialização), contudo uma parcela da 

população ainda permaneceu sem acesso a direitos básicos como moradia, saneamento e 

transporte. Verificou-se também uma mudança no perfil das cidades, as quais iniciaram sua 

verticalização, lançando as bases para o mercado imobiliário, o qual passou a expulsar as 

classes baixas (devido à valorização do solo) para as áreas periféricas, priorizando, assim 

as classes médias e altas.  

A partir da década de 1980, o país vive um período de estagnação, marcado 

pela redução do crescimento econômico, falta de investimentos significativos na área de 

educação, saneamento e transporte, aprofundando as desigualdades sociais, período este 

conhecido como a “década perdida”. Este cenário foi também produto da incorporação da 

ideologia neoliberal e emergência da globalização, as quais impactaram profundamente as 

cidades, principalmente as do capitalismo periférico.  

Dessa forma, as cidades passaram a assumir um papel central na acumulação 

capitalista (um novo planejamento urbano que inclui as cidades na política de crescimento 

econômico), na qual obras de reestruturação urbana se legitimam como melhorias para as 
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camadas populares, porém apenas beneficiam áreas das cidades alimentando a construção 

civil e o mercado imobiliário. Assim, busca-se a autovalorização do capital em detrimento da 

satisfação de necessidades urbanas coletivas essenciais.  

Essa dinâmica impacta não só as obras de moradia (expansão do mercado 

imobiliário), mas também as de mobilidade urbana, nas quais as políticas urbanas centram-

se na circulação do automóvel, gerando um quadro de imobilidade que modifica o modo de 

vida dos indivíduos, afeta o meio ambiente e aprofunda as desigualdades em relação ao 

acesso ao espaço urbano. Essa problemática da mobilidade se destacou dentre as 

diversificadas pautas colocadas pelos manifestantes, isto devido ao aumento da tarifa de 

ônibus de São Paulo, assim como a precarização desse meio de transporte coletivo 

(superlotação, insegurança, congestionamentos). Assim, observa-se que a mobilidade vem 

se configurando como uma das principais expressões da questão social. 

É importante frisar a participação do Movimento Passe Livre – MPL, o qual 

articulou os primeiros protestos de 2013, os quais tinham como principal reivindicação a 

revogação do aumento das tarifas em São Paulo. A partir de então, as manifestações 

tomaram dimensões impensáveis, atingindo todas as cidades – sede da Copa, marcadas 

também por protestos em prol de serviços públicos de qualidade. O MPL considera as 

catracas dos ônibus barreiras físicas à livre circulação dos cidadãos (exercício do direito à 

cidade), e nesta perspectiva atua desde 2005 na luta pelo Passe Livre (gratuidade no 

transporte coletivo). 

 

As mobilizações sempre foram muito mais amplas que o Movimento Passe Livre – 
que jamais se pretendeu dono de qualquer uma delas – e eclodiram, por vezes, em 
cidades e regiões onde nunca houve atividades do movimento. As lutas por 
transporte no Brasil formam um todo muito maior do que o MPL. Contudo, a tomada 
direta e descentralizada das ruas, a radicalidade das ações e a centralidade dos 
aumentos tarifários dá a tônica dessas lutas. Após as Jornadas de Junho, milhares 
continuam nas ruas em diversas cidades, defendendo agora a implementação da 
tarifa zero (MOVIMENTO PASSE LIVRE, 2013, p. 17).  

 

Nesse sentido, destaca-se centralidade da mobilidade urbana, - que inicia desde 

1950, quando o Estado passou a priorizar o incentivo a indústria automobilística, e se 

intensificou com o novo ideário urbanístico neoliberal nas décadas de 1980 e 1990, como 

aponta Maricato (2013b, p. 27), “a matriz de mobilidade urbana (que tenha como princípio o 

uso do transporte coletivo) está contida na Plataforma de Reforma Urbana, em prol da 

garantia de uma metrópole mais democrática e sustentável”.  

 

2.2. A mobilidade urbana na efetivação do direito à cidade: uma análise de Fortaleza 
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Como consequência do aumento da população e descentralização econômico 

espacial nas cidades brasileiras, cresceu também a necessidade de deslocamentos em 

maior número e em maiores distâncias, uma vez que: 

 

A necessidade de circular está ligada ao desejo de realização das atividades sociais, 
culturais, políticas e econômicas consideradas necessárias à sociedade. 
Adicionalmente, a circulação está ligada aos fatores de mobilidade e acessibilidade 
discutidos antes. Assim, por um lado, ela tem relação com as condições físicas 
pessoais dos viajantes e com a sua capacidade de pagamento dos custos 
incorridos. Por outro lado, ela depende da disponibilidade de tempo por parte das 
pessoas e do casamento adequado com os horários de funcionamento das 
atividades nos destinos (janelas de tempo), bem como da oferta de meios de 
transporte (VASCONCELLOS, 2012. p. 35).  

 

Desse modo, a condição em que se realiza o deslocamento de pessoas e cargas 

no espaço urbano está associada ao conceito de mobilidade urbana (Lei N°12.587)5. Para o 

Ministério das Cidades, em parceria com a Secretaria de Transporte e da Mobilidade Urbana 

– SeMOB, e o Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM6, a mobilidade urbana 

é entendida como um atributo da cidade, sendo determinada pelo desenvolvimento 

socioeconômico, apropriação do espaço e desenvolvimento tecnológico, assim como sendo 

resultado da interação do fluxo de pessoas e bens no espaço urbano. Dessa forma, 

segundo Cardoso (apud ARAÚJO, 2011, p. 575) a mobilidade “[...] é um componente da 

qualidade de vida aspirada pelos habitantes de uma cidade. Não há como considerar 

determinada região habitacional como de alto nível se a mobilidade não estiver presente”.  

Assim, assegurar o direito à cidade é também ampliar  a política de mobilidade 

urbana, bem como a efetivação dos direitos sociais, tais como, saúde, educação, transporte, 

lazer etc., como forma de garantir a todos os cidadãos o livre acesso aos referidos direitos. 

Desta forma, partindo do conceito de direito à cidade,  Lefebvre (2001, p. 7) o coloca como 

direito “à vida urbana, condição de um humanismo e de uma democracia renovados”. Ou 

seja, apreende-se que direito à cidade engloba a ideia de coletividade e convivência 

socialmente construída no meio urbano. Harvey (2013) também parte desse mesmo 

entendimento ao considerar que a cidade é fruto de ações diárias individuais e coletivas, 

assim “a liberdade da cidade é, portanto, muito mais que um direito de acesso àquilo que já 

existe: é o direito de mudar a cidade mais de acordo com o desejo de nossos corações” 

(2013, p. 28). 

                                                           
5  Nova Lei de Mobilidade Urbana sancionada pelo então Presidente da República Luiz Inácio Lula da 

Silva em 03 jan. 2012, a qual estabelece os princípios, diretrizes e objetivos da Política Nacional de 
Mobilidade Urbana. 

 
6  Parceria que acarretou na elaboração da Cartilha: Mobilidade e Política Urbana: subsídios para 

uma Gestão Integrada, 2005.  
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A condição da mobilidade urbana brasileira tornou-se um dos maiores problemas 

sociais e urbanos, “e embora a piora de mobilidade seja geral – isto é, atinge a todos-, é das 

camadas de renda mais baixas que ela vai cobrar o maior preço em imobilidade” 

(MARICARO, 2013, p. 24). Esse quadro se deve tanto a hegemonia do automóvel quanto à 

precarização do transporte coletivo.  

A partir da década de 1950, instalou-se a primeira indústria automobilística no 

Brasil, e esta “passa a ser vista como um símbolo do progresso e da Modernidade, 

recebendo incentivos maciços por parte do governo e de setores privados” (FRANÇA, 2011, 

p. 91). A partir de então se iniciou um processo de inversão dos modos de deslocamento, 

passando-se dos modos coletivos para os individuais. Isto afeta não só a mobilidade, mas o 

meio ambiente, pois com o aumento da quantidade de veículos há uma maior emissão de 

poluentes, consumo de energia, aumento dos engarrafamentos e do tempo das viagens, 

além de acentuar as desigualdades urbanas, uma vez que os que não têm acesso ao 

transporte individual passam a sofrer com a utilização do transporte coletivo, o qual foi 

“sendo relegado a segundo plano e gradativamente estigmatizados como de nível inferior e 

destinados à população de baixo poder aquisitivo” (FRANÇA, 2011, apud PEIXOTO, 2000, 

p. 91). 

Em 2001, o número de automóveis em “doze metrópoles brasileiras era de 11,5 

milhões; em 2011, subiu para 20,5 milhões. Nesse mesmo período e nessas mesmas 

cidades, o número de motos passou de 4,5 milhões para 18,3 milhões”. (MARICATO, 2013, 

p. 25). Isto se deve não só às facilidades de aquisição (redução de IPI e isenção de 

impostos), mas também ao fetichismo atribuído a esse modo de transporte (conforto, 

rapidez, segurança e acessibilidade) e às obras de infraestrutura voltadas para essa 

circulação (viadutos, pontes, túneis e avenidas). 

Os dados apresentados pelo Sistema de Indicadores de Percepção Social 

(SIPS) 20107 atentam para a insatisfação dos usuários do transporte coletivo, os quais 

correspondem a 44% da população. Os entrevistados ao serem questionados em relação à 

desistência de ir a algum lugar ou necessidade de usar outro meio de transporte: 36,52% 

apontaram a ausência de linhas de ônibus; 35,30% consideraram a ausência de transporte; 

e 28,9% apontaram a falta de dinheiro para a tarifa. Já segundo o SIPS 2011, em relação à 

concordância com a afirmação “O transporte público de sua cidade permite que as pessoas 

se desloquem com facilidade por toda a cidade”: 48% dos participantes, dos municípios com 

                                                           
7  Realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA em 2.770 domicílios de 146 

municípios brasileiros. Disponível em: 

http://ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/SIPS/110124_sips_mobilidade.pdf >. Acesso em: 23 

mar. 2015.  
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mais de 100 mil habitantes consideraram que o transporte público não permite o 

deslocamento com facilidade; e nos municípios entre 20 mil e 100 mil habitantes, 42% 

disseram também discordar da afirmação. 

Todo esse quadro desencadeia um pesadelo de imobilidade, e além dos 

impactos ambientais pode-se citar o declínio da qualidade de vida, devido ao 

comprometimento da saúde mental, isto em decorrência depressão e a ansiedade - tanto 

para os que têm acesso aos automóveis quanto os usuários do transporte coletivo (os quais 

ainda são mais prejudicados, em muitos casos, devido à segregação espacial, que aumenta 

as distâncias das residências e locais de trabalho/lazer/serviços públicos e às tarifas de 

ônibus, vistas como uma barreira física e discriminatória do acesso ao espaço urbano).  

Partindo para um contexto mais local, na cidade de Fortaleza existe um veículo 

para cada 2,7 habitantes 8 ; segundo os dados do Departamento Estadual de Trânsito 

(Detran), a frota de carros aumentou 108,5% nos últimos 10 anos. São frequentes  notícias, 

em jornais  de Fortaleza, a respeito da mobilidade urbana da cidade, principalmente, no que 

se refere ao Transporte Coletivo por ônibus e os congestionamentos enfrentados pelos 

fortalezenses. De acordo com a reportagem divulgada pelo Diário do Nordeste9, em cinco de 

maio de 2014, “A superlotação, o medo de assaltos, atrasos e a falta de paradas com 

cobertura para proteger do sol e da chuva são as principais reclamações de quem precisa 

utilizar ônibus e vans na Capital”. Fortaleza, com 48%, ocupa o 4° lugar na lista das Capitais 

Brasileiras mais congestionadas, superando até a cidade de São Paulo, a qual alcançou a 

marca de 46%. Isto de acordo com a Pesquisa realizada pela Empresa de Tráfego Tom Tom 

(TOM2), e divulgada pelo Jornal Estadão10, nesta foi realizado uma comparação do total de 

ruas e avenidas, de nove cidades brasileiras, com a quantidade de vias dos municípios com 

registro de engarrafamentos. 

Segundo Antônio Gilvan Melo, promotor de Justiça do Núcleo de Atuação Especial 

de Controle, Fiscalização, Acompanhamento e Políticas de Trânsito (Naetran), uma falta de 

planejamento contribui para essa problemática e o incentivo ao transporte coletivo é a solução, 

nas palavras do promotor:  

 

Está tudo errado. Pode até fazer uma outra cidade elevada, mas não será o 
suficiente. Só o transporte coletivo poderá ser uma solução, mas é preciso melhorar 

                                                           
8  Dados extraídos da notícia “Frota dobra e piora engarrafamento” divulgados no site do Diário do 

Nordeste em 01 out. 2014. Disponível em: 
<http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/frota-dobra-e-piora-engarrafamento-
1.1113169>. Acesso em: 25 mar. 2015.  

9 Disponível em: <http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/usuarios-enfrentam-
lotacao-inseguranca-e-atrasos-em-coletivos-1.1009185 >. Acesso em: 22 mar. 2015.  

10  Disponível em: <http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,pesquisa-aponta-que-recife-
salvador-rio-e-fortaleza-tem-transito-pior-do-que-o-de-sp,1505390 >. Acesso em: 22 mar. 2015.  
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a qualidade. É preciso ter vias para se transitar e é preciso fazer um rodízio para 
contornar esse caos.11 

 
Dessa forma, observa-se que a política de investimento e de planejamento não 

privilegia o uso do transporte coletivo, não tendo como prioridade uma mobilidade urbana 

voltada para a satisfação das necessidades coletivas, ou seja, não prioriza o que é 

socialmente desejável e ambientalmente sustentável. Assim: 

 

A promoção da mobilidade urbana requer a ênfase no transporte público coletivo e 
não no transporte individual, o que significa, ao mesmo tempo, uma orientação de 
inclusão social, de racionalidade de investimentos públicos e de redução de 
congestionamentos, poluição e acidentes [...] As cidades que implementam políticas 
sustentáveis de mobilidade oferecem um maior dinamismo das funções urbanas, 
numa maior e melhor circulação de pessoas, bens e mercadorias, que se traduzem 
na valorização do espaço público, na sustentabilidade e no desenvolvimento 
econômico e social. (IBAM; MINISTÉRIO DAS CIDADES. Mobilidade e Política 
Urbana: subsídios para uma gestão integrada, 2005, p. 12). 

 

Esse quadro acaba por se constituir como um dos fatores da não efetivação do 

direito à cidade, uma vez que, ao se estabelecer um quadro de imobilidade, o livre consumo 

do espaço urbano, ou seja, o livre exercício da vida urbana, acaba sendo comprometido, 

pois o critério mobilidade é um dos fatores essenciais para se ter acesso a toda a estrutura 

da urbe (áreas de lazer, trabalho, residência, saúde, educação, etc). Contudo, o 

investimento em melhorias no transporte público não é suficiente sem que haja restrições 

econômicas ao uso do automóvel, uma vez que o espaço viário é escasso. É preciso haver 

eficientes meios de transporte que comportem um maior número de pessoas ocupando 

menos espaços e com menores custos. 12 

 

2.3. A Política Nacional de Mobilidade Urbana como instrumento de concretização do direito 

à cidade.  

 

 

Um elemento importante, que vem se apresentando como meio de efetivação da 

promoção da mobilidade é a Nova Lei de Mobilidade Urbana (Lei 12. 587, de 3/1/2012), a 

qual estabelece os princípios e diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. De 

                                                           
11  Em entrevista dada ao Diário do Nordeste em 01 de outubro de 2014. Disponível em: < 

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/frota-dobr.1113169>. Acesso em: 05 

mar. 2015.  

12  Ver Marcos Pimentel Bicalho, “O pesadelo de imobilidade urbana: até quando?”, em Carta 

Maior, 4 jul. 2012, disponível em: < http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/O-pesadelo-da-

imobilidade-urbana-ate-quando-%0D%0A/4/25527> . Acesso em: 11 de fev. 2015.  
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acordo com a Cartilha elaborada pelo Ministério das Cidades, “Mobilidade é 

Desenvolvimento Urbano”:  

 

Ter uma política de mobilidade urbana significa ter um conjunto de princípios e 
diretrizes que orientem as ações públicas de mobilidade urbana e as reivindicações 
da população. Trata-se, por exemplo, de pensar e propor como será o deslocamento 
de pessoas e bens na cidade. Quando não existe uma política de mobilidade 
urbana, ou quando ela não funciona bem, as pessoas deslocam-se como podem. 
Cada um busca a solução individual de seu problema, sem que exista um 
planejamento público eficiente. Isso não é bom porque acaba atendendo os 
interesses de poucos, normalmente, de quem tem mais recursos, e a maioria sofre 
com as dificuldades que têm para se locomover na cidade. (MINISTÉRIO DAS 
CIDADES; Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana; Instituto Pólis. p. 8). 

 
 
Em seus artigos 5°, 6° e 7° a Lei apresenta os princípios, diretrizes e objetivos, 

na qual pretende estabelecer o desenvolvimento sustentável das cidades, tanto 

socioeconômico quanto ambiental. Coloca como objetivo: a redução das desigualdades e 

promoção da inclusão social, bem como do acesso aos serviços básicos e equipamentos 

sociais; a equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo, proporcionando 

melhorias na mobilidade e acessibilidade da população; promover a integração com políticas 

setoriais e construir uma gestão democrática da mobilidade urbana. Nesse contexto: 

 

[...] a lei imprime um princípio de equidade na execução da Política de Mobilidade 
Urbana pelos municípios, no sentido de reconhecer a existência de determinadas 
desigualdades tanto no uso do espaço público (vias e logradouros) como na 
externalização dos custos do uso dos diferentes modos de transportes (entre o 
transporte público e individual motorizado, por exemplo). (INSTITUTO DE 
PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, N° 128, 2012, p. 7).  

 
Pode-se também destacar a centralidade dada ao transporte público coletivo, ao 

estabelecer as diretrizes para a regulação desses serviços e definir os direitos dos usuários. 

Segundo o Art. 8, os serviços de transporte público coletivo são orientados com base na 

“promoção da equidade no acesso aos serviços”; “melhoria da eficiência e da eficácia na 

prestação dos serviços”; “ser instrumento da política de ocupação equilibrada da cidade de 

acordo com o Plano Diretor municipal, regional e metropolitano”; na “modicidade da tarifa 

para o usuário”, dentre outros.  

Em relação aos usuários, é seu direito, de acordo com o Art. 14°: “receber o 

serviço adequado; participar do planejamento, fiscalização e avaliação da política local de 

mobilidade urbana; ser informado dos pontos de embarque e desembarque de passageiros, 

de forma gratuita e acessível, sobre os itinerários, horários, tarifas dos serviços e modos de 

interação com os outros modais; ter ambiente seguro e acessível para a utilização do 

Sistema Nacional de Mobilidade Urbana”. O que será complementado com as atribuições 

designadas à União, os Estados e aos Municípios (artigos 17° a 19°), que dentre elas se 
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estabelecem a prestação de assistência técnica e financeira aos Estados, Distrito Federal e 

Municípios, como também planejar, executar e avaliar a política de mobilidade urbana, bem 

como promover a regulamentação dos serviços de transporte urbano. 

Nesta perspectiva, a lei supracitada vem com o intuito de contribuir para o 

acesso universal à cidade, uma vez que estabelece regulamentações para uma mobilidade 

urbana comprometida com o atendimento de necessidades coletivas. Ao priorizar pedestres, 

ciclistas, passageiros de transporte coletivo, pessoas com deficiência, portadores de 

necessidades especiais e idosos, essa Política contribuiu para um uso democrático do 

espaço urbano e consequentemente para que esta população (a mais impactada pela 

imobilidade) possa ter seu direito à cidade garantindo, uma vez que sua circulação possa se 

tornar irrestrita.  

Contudo, apesar de esses instrumentos significarem um avanço para a melhoria 

da mobilidade, observa-se que esses princípios não são aplicados efetivamente no cotidiano 

dos usuários dos transportes coletivos, uma vez que diariamente estão submetidos a  

superlotação, a insegurança e congestionamentos, entre outros,  se configurando como uma 

das principais expressões da questão social. 

Assim, a nova Lei de mobilidade estabelece a prioridade do Transporte Público, 

porém o uso dos automóveis particulares é cada vez mais estimulado. Corroborando com 

Maricato (2011) no Brasil, “entre a lei e a sua aplicação há um abismo que é mediado pelas 

relações de poder na sociedade” (MARICATO, 2011, p.42). 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Com base no que foi exposto, pode-se apreender a centralidade da mobilidade 

urbana, como meio não só de circulação, mas também como ferramenta do próprio 

funcionamento da dinâmica urbana. Os caminhos historicamente traçados pelo Estado em 

relação a essa política têm causado impactos não só econômicos, mas também sociais e 

ambientais. Isto evidencia a subordinação de todos os aspectos da vida social a uma ordem 

econômica, o que impacta a mobilidade urbana. 

Portanto, ao focar a circulação nos automóveis fica notório as desigualdades de 

acesso ao espaço urbano, e os que sofrem com a imobilidade não são apenas os usuários 

de transporte coletivo, mas também os motociclistas, pedestres, ciclistas e os que possuem 

automóveis. A hegemonia do transporte particular adéqua toda a infraestrutura urbana para 

a sua utilização, e sobrecarrega a malha viária deslegitimando outras formas de locomoção 

(transporte coletivo). Assim, a segregação espacial e a precarização do transporte acaba 

por também dificultar esses deslocamentos fazendo com parcela significativa da população 
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deixe de acessar as áreas de lazer, atividades culturas, locais de trabalho, serviços de 

saúde, etc, ou seja, o direito à cidade. 

Nessa perspectiva, as diretrizes e princípios da Política Nacional de Mobilidade 

Urbana estabelecem as bases para uma reforma, uma vez que defendem uma mobilidade 

sustentável, voltada para a legitimação do direito dos usuários e para a prevalência do 

transporte coletivo como meio mais democrático de acesso à cidade. Contudo, vale salientar 

que a implementação dessa política ainda não ocorre de maneira efetiva, pois alguns 

municípios ainda não se adequaram a essa Lei, visto que ainda há o estímulo aos 

automóveis em detrimento do transporte público.   
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