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Especial

Deslocamento é um 
problema nas grandes 
cidades brasileiras

Edson Cruz

Milhões de brasileiros, espe-
cialmente nas grandes capitais 
do País, vivem diariamente um 
verdadeiro flagelo: deslocar-se de 
casa até o trabalho. Nas metrópo-
les como São Paulo, Rio de Janeiro 
e Belo Horizonte, este desloca-
mento pode consumir entre três 
e quatro horas.  Além da demora, 
o agravante de um transporte que 
pesa muito no bolso dos usuários, 
sempre lotado, desconfortável e 
de horários irregulares. Um dos 
desafios a ser vencidos pelas gran-
des cidades brasileiras, a mobili-

dade urbana é tema de reflexão de 
especialistas, que apontam algu-
mas soluções para a questão.

A técnica em enfermagem Tel-
ma Batista diariamente enfrenta 
os percalços inerentes aos mi-
lhões de brasileiros que sofrem 
para exercer o direito básico de 
ir e vir garantido no artigo 5º da 
Constituição Brasileira. Moradora 
do bairro Cruzeiro do Sul, em Be-
tim, às 4h20 da madrugada ela sai 
de sua casa em direção ao ponto 
de ônibus. Apesar do horário, o 
ônibus que a levará ao centro de 
Belo Horizonte já está lotado e di-
ficilmente Telma consegue uma 

Mobilidade: 
um desafio da vida urbana
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cadeira vazia durante o percurso. 
Às 6h20, ela desembarca no centro 
da capital mineira. Pouco depois, 
pega mais um ônibus que a trans-
portará até o trabalho, no bairro de 
Lourdes, na Zona Sul da capital.  

A volta para casa não é dife-
rente. São pelo menos mais duas 
horas num trânsito estressante. 
O ônibus se desloca com enorme 
lentidão e, quase sempre, está lo-
tado de trabalhadores. “Devido a 
minha profissão, trabalho 12h por 
36h. Nem todo o dia saio de casa, 
mas conheço centenas de vizinhos 
que vivem esta via-sacra diaria-
mente. O pior é que essa situação 
não parece que vai mudar tão 
cedo. A gente praticamente vive 
para trabalhar porque o cansaço 
nos consome as últimas energias 
antes de dormir”, diz Telma Batis-
ta. Se não bastasse a ineficiência 
do transporte, o custo das passa-
gens chega a R$ 15 por dia trabalha-
do. Caso  trabalhasse todos os dias 
úteis, Telma gastaria R$ 300 por 
mês, o que representa quase 40% 
do salário mínimo que vigora no 
País (R$ 724). 

A mobilidade urbana em São 
Paulo é ainda mais traumática. 
Os problemas da maioria dos 
paulistanos são os mesmos en-
frentados por Telma Batista, mas 
o agravante é que, por ser uma 
cidade bem maior do que Belo 
Horizonte, as projeções são super-
dimensionadas. Exemplo disso foi 
o congestionamento recorde en-
frentado no dia 23 de maio deste 
ano, uma sexta-feira, pela maior 
cidade brasileira. A Companhia 
de Engenharia de Tráfego (CET), 
responsável pelo monitoramen-
to do trânsito, mensurou 344 km 
de engarrafamento nas principais 
ruas e avenidas da cidade. As cau-
sas da lentidão monstro foram as 
chuvas e uma greve de motoristas 
de ônibus, que ocorrera nos dias 
anteriores, mas que fez alguns te-
merosos paulistanos tirar o carro 
da garagem naquele dia.  

Um estudo do Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (Ipea) 
corrobora o caos vivido pelos mi-
lhões de brasileiros que usam o 
transporte coletivo nas principais 
capitais do País.  Foram analisa-
dos os dados da Pesquisa Nacio-
nal por Amostras de Domicílios 
(Pnad), do IBGE, no período entre 
1992 e 2009. Os dados indicam 
que cariocas e paulistanos gastam 
em média 94 minutos para fazer 
o percurso entre casa/trabalho e 
trabalho/casa. Os belo-horizonti-
nos gastam em média 68 minutos. 
A capital mineira é a terceira nes-
te ranking assombroso. O estudo 
concluiu que os dados indicam ter 

“Essa situação não 

parece que vai mudar 

tão cedo. A gente 

praticamente vive para 

trabalhar porque o 

cansaço nos consome 

as últimas energias 

antes de dormir”
Telma Batista, técnica em 
enfermagem
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 Professora do Curso de Arquite-
tura e Urbanismo da PUC Minas, Alí-
cia Duarte Penna diz que as cidades 
brasileiras são maiores do que deve-
riam ser, ampliando as distâncias en-
tre trabalho/casa, o que influencia a 
mobilidade urbana. “Por sua vez, esse 
espaço urbano está sendo subutiliza-
do”, diz Alícia Penna.  Uma pesquisa 
do IBGE, realizada em 2003, indicou 
que, em São Paulo, há 420 mil imóveis 
fechados; no Rio de Janeiro, 220 mil 
e, em Belo Horizonte e Salvador, 80 
mil imóveis. Segundo esse estudo, na 
maioria das vezes, os imóveis estão 
fechados devido à especulação imobi-
liária. Ou seja, os proprietários ficam 
aguardando o melhor momento para 
negociá-los. Alguns desses imóveis 
estão fechados há mais de 20 anos. 
Para a professora Alícia, não faltam 
leis que regulamentam e proporcio-
nam a ocupação do solo mais adequa-
da, mas faltam o cumprimento da lei 
e a fiscalização das regras.

Entre as leis e políticas que regu-
lam a ocupação do solo no Brasil, há 
a Constituição Federal, o Estatuto da 
Cidade, a Lei Federal de Consórcios 
Públicos, o Plano Nacional de Habi-
tação, a Lei Federal de Saneamento, 
a Política Nacional de Resíduos Sóli-
dos e o Plano Nacional de Mobilidade 
Urbana. “Se instrumentos constan-

tes no Estatuto da Cidade, tais como 
IPTU progressivo e o usucapião urba-
no, fossem aplicados, teríamos lotes e 
edificações utilizadas e, por isso, um 
território menos extenso e menos de-
sigual, o que favoreceria a mobilidade 
urbana”, diz Alícia Penna, que é PhD 
em Geografia Urbana, coordenadora 
de Pesquisa do Curso de Arquitetura 
e Urbanismo e atua no Núcleo de Polí-
ticas Sociais e Urbanas, da Pró-reitoria 
de Extensão. 

Espaço 
subutilizado

“Se instrumentos 
constantes no 
Estatuto da Cidade, 
tais como IPTU 
progressivo e o 
usucapião urbano, 
fossem aplicados, 
teríamos lotes 
e edificações 
utilizadas e, por 
isso, um território 
menos extenso e 
menos desigual, o 
que favoreceria a 
mobilidade urbana”
Alícia Duarte Penna, professora 
do Curso de Arquitetura e 
Urbanismo

havido acentuada piora nas condi-
ções de transporte nas principais 
capitais do País, desde 1992, com 
considerável aumento no tempo 
de deslocamento entre casa/tra-
balho e trabalho/casa.

Gastando mais tempo para ir 
ao trabalho ou à escola, a maior 
parte da população brasileira tem 
menos tempo de usufruir da cida-
de. Professora aposentada da Fa-
culdade de Arquitetura e Urbanis-
mo da Universidade de São Paulo 
FAU-USP, a urbanista Ermínia Ma-
ricato diz que o direito à cidade é 
um conceito francês que define 
que os moradores de determinado 
munícipio têm todo o direito à ci-
dade como festa urbana, ou seja, a 
cidade que expressa diversidade e 
que utiliza seus espaços mais valo-
rizados para oferecer lazer, cultura 
e serviços à população.

“Ocorre que a ocupação des-
se espaço urbano é alvo de uma 
eterna luta de classes dentro das 
principais cidades. Historicamen-
te, as populações menos favoreci-
das ocupam as periferias urbanas, 
onde o direito à cidade é mais ne-
gligenciado, pois falta, na maior 
parte das vezes, infraestrutura e 
urbanização”, diz Ermínia Mari-
cato, que foi secretária-executiva 
do Ministério das Cidades, entre 
2002 e 2005.  

De acordo com a especialista, 
a população trabalhadora, no Bra-
sil, não consegue entrar na cidade 
formal. Ela está na periferia, é ca-
racterizada por pessoas excluídas 
que, ao mesmo tempo, produzem 
pelas próprias mãos a sua cidade, 
muitas vezes ilegal, sem transpor-
te público, sem os equipamentos 
e serviços sociais essenciais, como 
escolas, museus, universidades, 
saneamento, iluminação públi-
ca. “Essa população trabalhadora 
não cabe na cidade, ela não tem 
direito a uma cidade urbanizada 
e qualificada”, afirma Ermínia Ma-
ricato, que, entre 1989 e 2002, foi 
secretária de Habitação e Desen-
volvimento Urbano da cidade de 
São Paulo. 
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Autor da tese Ausências, avanços 

e contradições da atual política pú-

blica de mobilidade urbana de Belo 

Horizonte: uma pesquisa sobre o 

direito de acesso amplo e democrá-

tico ao espaço urbano, apresentada 
ao Programa de Pós-graduação em 
Ciências Sociais, o engenheiro civil 
e urbanista Marcos Fontoura de-
finiu a mobilidade urbana como a 
condição em que se realizam os des-
locamentos de pessoas e cargas no 
espaço urbano, ainda que apenas de 
passagem, aí incluindo a diversidade 
de imperativos que constrangem ou 
estimulam esses deslocamentos. 

Apesar dos frequentes conges-
tionamentos monstro das prin-
cipais cidades brasileiras, ele não 
acredita que a mobilidade urbana 
tenha se tornado um caos nas gran-
des cidades. “Não aposto nos discur-
sos catastróficos de que estejamos 
caminhando para uma suposta 
imobilidade urbana. A mobilida-
de urbana de uma cidade é apenas 
o resultado das próprias escolhas 
que cada cidade faz.” Para Marcos 
Fontoura, “esse resultado, quando 
alcança determinados níveis de 
insustentabilidade, exige que no-
vas escolhas sejam feitas, em bus-
ca de resultados diferentes. Assim 
pensando, a mobilidade pode ser 
tomada como um atributo para a 
construção de um ambiente urbano 
sustentável”.

Na avaliação do pesquisador, a 
lista de soluções possíveis é infinita 
e todas têm vantagens e desvanta-
gens. “O principal para que tenham 
êxito é que essas opções sejam ne-
gociadas entre o poder público e a 
sociedade. Decisões autoritárias, 
como as que ainda são tomadas em 
muitas cidades brasileiras, nunca se-
rão boas soluções. A cidade ideal dos 
tempos modernos pode ser entendi-
da como aquela capaz de libertar os 
homens, tomando de empréstimo 
um antigo adágio alemão, ou usan-
do um slogan adotado por alguns 
movimentos sociais da atualidade, 

a cidade ideal é aquela que permite 
uma vida sem catracas”, conclui o 
pesquisador. 

Exemplo de má decisão auto-
ritária relacionada à mobilidade 
urbana foi a política do governo 
federal em incentivar a aquisição 
de automóveis pela população, na 
avaliação da advogada Juliana Bení-
cio Xavier. Autora da dissertação A 

redução e isenção do imposto sobre 

produtos industrializados em favor 

da indústria automobilística: uma 

análise sob o ponto de vista da efi-

cácia da Constituição da República 

Federativa do Brasil, apresentada 
ao Programa de Pós-graduação em 
Direito, Juliana diz que o estudo 
permitiu concluir que as diversas 
esferas de governo no âmbito da 
federação não atuam de forma in-
tegrada, chegando a trabalhar em 
sentidos opostos. “As políticas são 
elaboradas sem que haja diálogo en-
tre governos municipais, estaduais 
e federal. Enquanto este estimula 
o consumo de veículos automoto-
res, aqueles sofrem com o ônus do 
excessivo número dos automóveis 
em circulação”, diz a pesquisadora. 
“Enquanto a União abriu mão de 
tributos, estados e municípios tive-
ram (e ainda estão tendo) que usar 
a criatividade para recomporem 
as perdas financeiras em virtude 
do corte de verba substancial dos 
fundos de participação”, completa 
Juliana Benício.

Segundo a pesquisadora, a po-
lítica de fomento à economia foi 
executada em nome do desenvol-
vimento nacional, mas esteve sem-
pre na contramão das necessidades 
do povo, acirrando os problemas 
ligados à poluição atmosférica, fra-
gilizando a saúde da população, di-
ficultando a conturbada mobilidade 
urbana em franco cerceamento do 
direito de ir e vir das pessoas, fazen-
do crescer o número de acidentes 
de trânsito, aumentando os gastos 
públicos, como a seguridade social, 
entre outros ônus. 

Vida sem catracas

“A mobilidade urbana 
de uma cidade é 
apenas o resultado das 
próprias escolhas que 
cada cidade faz” 
Marcos Fontoura, engenheiro civil 
e urbanista

“As políticas são 
elaboradas sem que 
haja diálogo entre 
governos municipais, 
estaduais e federal”
Juliana Benício Xavier, advogada
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Arquiteto e membro do grupo Ta-
rifa Zero, o professor da UFMG Rober-
to Andrés diz que uma das soluções 
possíveis para melhorar a mobilidade 
urbana das grandes cidades é inverter 
prioridades. “No Brasil, para cada real 
investido no transporte coletivo, doze 
reais são investidos no transporte indi-
vidual (redução tributária, construção 
de viadutos, trincheiras, avenidas etc.). 
É preciso fazer o contrário, investir dez 
vezes mais no transporte coletivo e nos 
meios não motorizados do que nos au-
tomóveis”, diz o professor, que também 
é editor da revista Piseagrama. 

De acordo com Andrés, pesquisas 
publicadas no jornal Folha de S. Pau-
lo, nos últimos meses, indicam que o 
espaço que dois carros ocupam, trans-
portando em média 2,8 passageiros, é o 
mesmo de um ônibus, que transporta 
70 passageiros. No horário de pico em 
São Paulo, os carros ocupam 78% do 
espaço das ruas, embora transportem 
apenas 28% dos passageiros. Os ônibus 
ocupam apenas 8% do espaço das ruas e 
transportam 67% dos passageiros.

O grupo Tarifa Zero surgiu em ju-
nho de 2013 durante as manifestações 
que levaram às ruas mais de 60 mil 
belo-horizontinos. É um movimento 
autônomo que tem como principal 
proposta o subsídio ao transporte cole-
tivo e à gestão participativa. A atuação 
se dá em três eixos: a luta pela criação 
do Fundo Municipal de Mobilidade Ur-
bana, pela alteração do Conselho Mu-

nicipal de Mobilidade Urbana (para se 
tornar deliberativo e com ampla parti-
cipação da sociedade e dos usuários) e 
pela mudança na forma de contratação 
das empresas de ônibus, que passariam 
a receber pelo serviço prestado e não 
mais pela tarifa.

O pesquisador Marcos Fontoura diz 
que, em Belo Horizonte, a implantação 
do Bus Rapid Transit (BRT) em março 
de 2014 contribuiu para a melhoria do 
transporte, mas tem sido indevidamen-
te tratada como “a solução”  para a mo-
bilidade urbana da capital mineira. “Na 
verdade, o BRT é apenas uma possibili-
dade entre muitas de intervenção. Vale 
destacar que, em uma cidade de grande 
porte como Belo Horizonte, a não am-
pliação do metrô é um grave erro de 
estratégia”, diz o especialista.

Outra solução para o transporte 
sustentável em Belo Horizonte pode-
ria ser as ciclovias.  Nos últimos anos, 
a prefeitura implantou 50 km de ciclo-
vias. O transporte por bicicletas pode 
ser mesmo uma boa opção na avalia-
ção da professora Andréia dos Santos, 
do Departamento de Ciências Sociais da 
PUC Minas. Entre as vantagens estão o 
fato de ser saudável, não poluente e de 
baixo custo. “A principal desvantagem 
é que andar de bicicleta em Belo Hori-
zonte tem sido perigoso e pouco práti-
co. Não há locais para deixar a bicicleta 
com segurança nas ruas e as ciclovias 
são poucas ou inexistentes em alguns 
lugares”, diz Andréia dos Santos.

Investimento no  
transporte coletivo

“A principal 
desvantagem é que 
andar de bicicleta 
em Belo Horizonte 
tem sido perigoso 
e pouco prático. 
Não há locais para 
deixar a bicicleta 
com segurança nas 
ruas e as ciclovias 
são poucas ou 
inexistentes em 
alguns lugares”
Andréia dos Santos



Natural de Alfenas, no Sul de Minas 
Gerais, Raíssa Elias de Mendonça, aluna 
do 6º período do Curso de Publicidade 
e Propaganda, no campus Coração Eu-
carístico, divide um apartamento com 
três amigas. A residência, que possui 
quatro quartos, fica a poucos metros 
do campus. 

Diariamente, Raíssa se desloca a pé 
para assistir às aulas. O tempo econo-
mizado com o deslocamento é usado 
para estudo e muitas outras atividades. 
“O comércio da região é muito bom, há 
muitas atrações culturais e são raras as 
vezes que eu vou a outras regiões da 
cidade”, diz a estudante.

Colega de sala de Raíssa, Angel Jack-

son Santos usa o transporte por van 
para se deslocar entre a residência, em 
Betim, e o campus Coração Eucarístico. 
“O transporte por van é bem econômi-
co, mais rápido porque não há paradas e 
contribui para estreitar os laços entre os 
passageiros, já que a turma é a mesma.”  

Carona Solidária
No primeiro semestre de 2012, o alu-

no do 8º período do Curso de Publici-
dade e Propaganda do campus Coração 
Eucarístico João Pedro Fonseca Achkar 
fez um intercâmbio e morou seis meses 
na cidade de Dublin, capital da Irlanda. 
“Lá as pessoas sempre oferecem caro-

nas para as outras.” Quando regressou 
ao Brasil, em agosto do mesmo ano, 
João Pedro criou no Facebook a página 
Carona Solidária PUC Minas, que possui 
3,5 mil membros. Desses, ele acredita 
que pelo menos cem se beneficiam de 
caronas para se deslocar para a Universi-
dade. “Poderia haver mais pessoas, mas 
há alguma resistência, principalmente 
por existir uma certa preguiça de alguns 
alunos em buscar encontrar amigos que 
moram perto de suas residências e que 
lhes deem carona”, explica João Pedro. 
Segundo ele, a segurança é garantida 
porque muitas vezes quem oferece ca-
rona conhece o perfil das outras pessoas 
e até mesmo possui amigos em comum. 

Outras opções para se deslocar

Angel Santos utiliza van Raíssa Mendonça vai às aulas a pé
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