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RESUMO 

A política de investimento adotada pelo Estado brasileiro após a Segunda Guerra Mundial 

tinha como uma de suas principais frentes de atuação a área de infraestrutura e transporte 

rodoviário, ancorado em investimentos públicos e das grandes corporações capitalistas 

internacionais. Esse modelo de crescimento econômico baseado na união público privado 

atendia ao duplo interesse dos investidores externos e das elites nacionais, seja na forma de 

remessa de lucros aos países sede, como também proporcionando elevado padrão de consumo 

e privilégios a segmentos nacionais. O aparato ideológico que se processa a partir da indústria 

automobilística, enquanto engrenagem estratégica de pujança econômica do país justificava as 

políticas de produção e a comercialização de automóveis, sendo também determinantes na 

construção das formas de pensar e agir das pessoas. Este trabalho tem como objetivo discutir 

como esta ideologia de progresso apregoado a aquisição do automóvel e ao uso do transporte 

individual, influencia no sentimento de inclusão, de status social, de autorealização e, 

consequentemente, na mobilidade urbana. As bases explicativas para as concepções 

predominantes que subjugam as demais formas de locomoção - a pé, de bicicleta e o uso do 

transporte coletivo – se voltam para este fenômeno ideológico histórico que ainda apresenta 

como causa determinante no trânsito, nas práticas e vivências sociais. 

PALAVRAS-CHAVE: automóvel, desenvolvimento e mobilidade urbana. 

THE USE OF THE AUTOMOBILE AS AN IDEOLOY OF DEVELOPMENT AND ITS 

CONTRADICTIONS ABOUT URBAN MOBILITY 

ABSTRACT 

The investment policy adopted by the Brazilian State after the Second World War had as one 

of its main fronts of action the infrastructure area and road transportation, anchored at public 

investments and also at the big international capitalist corporations. This model of economic 

growth, based on the private public union, met a dual interest of the external investors and 

also of the nationals elites, either as a model of remittance of profits to the head countries, or 

providing a high standard of consumption and privileges to national segments. The 

ideological apparatus which is processed from the automobilist industry, as a strategic gear of 

economic strength of the country, justified the policies of production and the 

commercialization of automobiles, they were also determinant influences in the way people 

used to think and act. This paper aims to discuss how this ideology of progress, joined with 

the acquisition of the automobile and the use of individual means of transportation, influences 

the feeling of inclusion, social status, self-realization and consequently, in the urban mobility. 

The explanatory bases for the predominant conceptions that subjugate the other means of 

locomotion – on foot, by bicycle and the use of public transportation – turn back to this 

ideological phenomenon that still presents itself as a determinant cause in the traffic, in the 

actions and social experiences of the individuals. 

KEY WORDS: automobile, development and urban mobility. 
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1.0 INTRODUÇÃO 

A maior inclusão de pessoas ao consumo incentivado pela propaganda 

desenvolvimentista e populista a partir do final da década de 1940, pelo sistema de crédito, 

acompanhado da padronização da produção possibilitou mudança de hábitos e melhorias do 

bem-estar geral dos consumidores. Atendido as necessidades básicas do lar, novos desejos são 

inseridos, apresentados a população, dentre estes o automóvel, o primeiro carro, objetivando 

possibilitar as viagens nos finais de semana e nas férias anuais, nascedouro da ideia elitizada e 

de status social atribuído ao veículo.  

Com a massificação da produção e do consumo o automóvel deixa de ser algo para 

uso casual, tornando o principal veículo para a mobilidade urbana, dando início a uma nova 

fase de se pensar o espaço das cidades, não raro, planejado para atender de forma prioritária a 

locomoção e fluidez dos veículos automotores particulares. A união do Estado e do capital 

privado no objetivo de perpetuar o poder, seja na política e no mercado, tem conseguido 

incutir nas pessoas que o automóvel possui outra utilidade, além daquela sua função básica de 

transporte.  

A partir destas concepções este trabalho objetiva discutir como a interferência estatal 

aliada ao poderio capitalista historicamente tem imposto às pessoas de que a aquisição e uso 

do automóvel são sinônimos de progresso, de ascensão social, melhoria na qualidade de vida, 

desconsiderando as externalidades negativas no trânsito urbano. Esse ideal de crescimento 

passa a criar paradigmas no ambiente social fortalecendo as imposições capitalistas de 

necessidades, tornando a opção ou imposição pelo transporte individual uma forma de 

expressão de poder, de desenvolvimento, de realização e inclusão, alterando as práticas e 

vivências sociais (RODRIGUES, p.2002).  

Com a urbanização e as melhorias econômicas, aliado a precarização do transporte 

coletivo, o automóvel se consolida como objeto que simboliza novas dimensões da vida 

urbana. O veículo, que a princípio teria como função elementar transportar pessoas, passa a se 

destacar nas relações de amizade, autoconfiança, de respeito e na formação de uma identidade 

própria. 

O estilo de vida idealizado a partir do automóvel, somado as políticas públicas 

prioritárias ao transporte individual privado estratifica o uso do espaço urbano e impossibilita 

o desempenho eficiente de outras opções modais. O resultado da parcialidade a partir do 

Estado é a penalização das pessoas que são obrigadas a se locomoverem nos precários meios 

de transporte coletivo, de bicicleta ou a pé o que influencia na insegurança no trânsito, na 

ocupação do espaço e na mobilidade urbana. As políticas públicas de transporte e trânsito se 
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inserem cada vez mais nas ações de redução das disparidades sociais e econômicas, na 

melhoria da educação e democratização da sociedade contribuindo sobremaneira para o 

desenvolvimento econômico e social. 

 

2.0 A INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA E O USO DO AUTOMÓVEL COMO 

IDEOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO 

Os discursos predominantes na política do país desde a Segunda Guerra Mundial 

giravam em torno da necessidade de ocupar, integrar e defender o território brasileiro, 

pensamento este que foi estimulado e colocado em prática pelos governos através de projetos 

de ocupação, industrialização e exploração de recursos naturais. Neste período então se cria os 

grandes complexos industriais, siderúgicos e de mineração do país, obrigando os 

investimentos nos transportes e na infra-estrutura, seja para escoamento de produtos como 

também para ligação entre os principais centros urbanos do país - São Paulo, Rio de Janeiro e 

Belo Horizonte ( BRASIL, 1939).  

Esta estratégia política, iniciada em meados da década de 1940, foi incrementada a 

partir da década de 1950, principalmente após a criação do Banco do Nordeste do Brasil - 

BNB (1952), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico - BNDE (1952) e da Petrobrás 

(1953). Observa-se que o desenvolvimento então ocorre muito mais em razão da imposição da 

conjuntura histórica do período e das necessidades de se criar novas fronteiras ao capitalismo 

internacional do que uma formação política nacional, como expresso por Furtado (1962), foi 

um crescimento sem uma política consistente que garantisse o desenvolvimento.  

Conforme Rodrigues (2003, p. 68) a criação da Comissão de Desenvolvimento 

Industrial em 1951 elabora as “diretrizes básicas de estímulo a implantação da indústria 

automobilística, obedecendo às etapas de criação da indústria de autopeças e acessórios, 

fabricação de veículos de carga e utilitários e produção de automóveis”. Acrescenta-se 

também o crescimento da capacidade de refino de petróleo pela Petrobrás a partir de 1953, a 

disponibilidade de matéria-prima para a produção das indústrias automobilísticas, dado ao 

crescimento da siderurgia e as melhorias na malha viária a partir da expansão das estradas 

pavimentadas
4
.  

Com a criação do GEIA (Grupo Executivo da Indústria Automobilística) e da 

decretação do Plano Nacional da Indústria Automobilística em 1956 o que se pretendia era 

estimular a produção de veículos de carga, essencial para a política desenvolvimentista, 

                                                 
4
 Faro, Clovis de. Silva, Salomão L. Quadros da. A década de 50 e o Programa de Metas. In: Gomes, Ângela de 

Castro (Org.). O Brasil de JK. Rio de Janeiro: FGV, 2002. 
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entretanto, o que se viu foi a produção em série de automóveis de passageiros direcionados à 

classe média. Montadas as bases para do modelo rodoviarista no Brasil - produção em larga 

escala pelas indústrias automobilísticas, infraestrutura viária de acesso aos principais centros 

de desenvolvimento econômico do território nacional, ainda que muito delas precárias - 

restavam disseminar no meio social os produtos deste desenvolvimento e consequentemente 

facilitar sua aquisição. Este pensamento da política desenvolvimentista do Estado e dos 

capitalistas, ou pelos menos naquilo que queriam passar à sociedade, era que a produção das 

indústrias automobilísticas e todo o seu sistema de produção induziriam o desenvolvimento de 

outros segmentos produtivos, generalizando seus benefícios a toda a população.  

 Com o desenvolvimento da técnica e das práticas capitalistas a ideia de crescer, de 

pertencer e de adquiri passa a ser determinante na maneira de agir, de pensar e de sentir do 

indivíduo. Neste sentido para Durkheim (2001, p. 3) é “incontestável que a maioria de nossas 

ideias e tendências não são elaborada por nós, mas nos vêm de fora, conclui-se que não 

podem penetrar em nós senão através de uma imposição”. Com efeito, a formação do desejo e 

das necessidades, bastante atribuída ao transporte individual não é concebida pelo indivíduo 

de forma livre, autônoma, existe forças que o direciona passivamente a aquisição e uso do 

transporte individual. Para Ianni (2007) a força do sistema capitalista não está apenas nas 

relações econômicas, nas trocas de mercado, mas muito além destas, com poder de destaque a 

ideologia apregoada às necessidades imposta à mente humana, criando fetiches, desejos que 

jamais serão alcançados.  

 O convencimento ao consumo passa então a ser obrigatório, cabendo às indústrias a 

agirem diretamente na consciência das pessoas, fazendo-as a ter certeza da necessidade de 

novas aquisições, tendo as mercadorias um valor além de mercado, um valor simbólico e de 

status. As contradições então desta relação do homem com o objeto se expressa na luta 

cotidiana em adquirir o produto e na sua imediata vontade de desfazer-se dele, de avançar ao 

novo, se reconhecendo como conquistas, formando um sentimento de que está se 

desenvolvendo a partir do momento em que adquire novos produtos. Assim segundo Marx 

(1946, 30-31, apud IANNI, 2007, p. 23) “O modo de produção da vida material condiciona o 

processo de vida social, política e intelectual. Não é a consciência dos homens que determina 

à realidade; ao contrário, é a realidade social que determina sua consciência”.  

 Para Castells (1996, p. 500 - 506) além do simbolismo espacial no meio urbano, 

segregando pobres e ricos, existe a formação de um estilo de vida próprio, característico de 

uma sociedade de consumo com padrões elevados, ainda que não o seja de forma autônoma. 
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Assim se forma a segmentação de classes, a maneira combinada de se vestirem, no uso do 

automóvel como expressão de superioridade econômica e cultural formando seus ritos e seus 

símbolos. Estes valores também são formados a partir de inspiração, de influências de uma 

minoria privilegiada que com seu padrão de consumo típico de classe média contagia as 

massas aos seus modus. “Há inclusão de tendências contraditórias derivadas de conflitos e 

estratégias entre atores sociais que representam interesses e valores opostos” (CASTELLS, 

1996). 

 Outro impulso a inserção parte da racionalidade técnica e da propagação das 

mercadorias como mecanismos de inclusão. Com efeito, o consumo então deixa de ser 

segmentado, a aquisição do veículo e o uso do transporte individual passam a ser massificado:  

 
Esta orientação particular da tecnologia condiciona a evolução do 

sistema produtivo, o qual deve adaptar-se para assegurar a difusão 

social de muitos dos produtos inicialmente reservados às minorias de 

altas rendas. Assim, se a orientação da técnica foi no sentido de 

mecanizar o transporte individual das minorias de altas rendas – forma 

de assegurar a expansão do consumo destas em certa fase evolutiva -, 

a busca subsequente de economias de escala levará as empresas a tirar 

proveito da elevação do salário real para difundir entre a massa da 

população hábitos similares de transporte, ainda que isso implique 

custos sociais indiretos consideráveis e leve à degradação da 

qualidade da vida do conjunto da população (FURTADO, 1981, p. 17 

e 18). 

Assim a sofisticação, a inovação e obsoletismo são essenciais para despertar novas 

necessidades, desejos nunca satisfeitos, servindo de diferenciação social, de classes, o ter 

enquanto materialização do poder, independentemente das contradições geradas por este 

processo. A ideia que se apresenta e é concebida pela população é de melhoria social, de 

desenvolvimento, bem-estar, através da elevação do padrão de consumo, garantido assim, a 

reprodução mercadológica do sistema capitalista.  

 Contrapondo a esta ideia de crescimento enquanto progresso econômico, de melhoria 

no poder de compra de caráter excludente e concentrador, Sen (2010, p. 29) afirma que: 

O desenvolvimento tem de está relacionado, sobretudo com a melhora 

da vida que levamos e das liberdades que desfrutamos. Expandir as 

liberdades que temos razão para valorizar não só torna nossa vida 

mais rica e mais desimpedida, mas também permite que sejamos seres 

sociais mais completos, pondo em prática nossas volições, interagindo 

com o mundo em que vivemos e influenciando esse mundo.  

Conforme o autor o crescimento econômico deve manter-se estreito relacionamento 

com esta perspectiva de desenvolvimento, os quais, apesar de diferente, juntos cumprem os 
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seus papéis, focalizado nas pessoas e no aumento das riquezas enquanto emancipação das 

capacidades humanas, possibilitando uma vida melhor, expandindo as liberdades e 

eliminando todo tipo de privação. 

 

3.0 - O RECONHECIMENTO A PARTIR DO AUTOMÓVEL 

A busca contraditória pelo reconhecimento através do automóvel, do respeito, da 

formação de uma identidade própria, da capacidade de demonstração e de notoriedade 

impulsiona os indivíduos a aderirem cada vez mais ao transporte individual. Para Honneth 

(2009) a luta por reconhecimento deve abranger as dimensões da esfera emotiva, da estima 

social e a jurídica-moral. Na esfera emotiva aparece a necessidade de suprir carências 

afetivas, influencia positivamente nas relações primárias de amor, amizade, a autoconfiança, 

ao esquecimento de maus-tratos e violações sofrida e na maior possibilidade de proteção a 

integridade física e na formação de uma personalidade própria. Nesta dimensão há um reforço 

na confiança da pessoa sendo fator preponderante para a concretização de projetos de 

autorrealização pessoal. 

Relacionado à estima social é um reforço nas capacidades e propriedades, o bem 

material que o individualiza dos demais, inserindo-o em uma nova comunidade de valores 

diferenciados, um novo padrão que se afasta das ofensas e desrespeito sofridos, formando sua 

honra e dignidade. Baseado neste pensamento, a nova formação cultural ou hierarquia social 

de valores ancorada no objeto automóvel pode degradar algumas formas de vida ou crenças 

consideradas de menor valor, retirando dessas pessoas a possibilidade de atribuir um valor 

social as outras modalidades de locomoção.  Esta degradação valorativa do uso de outros 

modos de transporte reforça a necessidade de aquisição do automóvel como forma de 

conquistar o reconhecimento, a honra e o status social. Para Damatta (2010, p. 84) no Brasil, o 

automóvel é marcado por “uma intrincada escala de inferioridade ou superioridade social”, 

sendo fator de prestígio àqueles que o usam e de fracasso àqueles que fazem uso de outras 

opções modais, principalmente o transporte coletivo. 

No reconhecimento jurídico-moral aparece a imputabilidade, a sensação da 

responsabilidade, da formação de direitos, da garantia do autorrespeito, afastando-se das 

privações e exclusões sofridas, formando uma integridade social facultando-lhe praticar um 

ato, possuir, usar e exigir com autonomia. Ultrapassar as barreiras que impede a formação do 

autorrespeito moral requer bloquear os “modos de desrespeito pessoal, infligidos a um sujeito 

pelo fato de ele permanecer estruturalmente excluído da posse de determinados direitos no 
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interior de uma sociedade” (Honneth, 2009, p. 216). Para o autor a concepção de direitos deve 

relacionar-se a satisfação social que uma pessoa adquire de forma legítima, a conquista de 

suas pretensões individuais, garantindo autonomia pessoal, formando um sentimento de status 

que contribui na interação social. Já o entendimento sobre moral deve-se passar 

prioritariamente sobre o sentimento de “vergonha” enquanto espécie de “rebaixamento do 

sentimento do próprio valor” que é vivenciado no meio social e que pode desencadear em 

frustrações nas expectativas, nos desejos e realizações pessoais. A igualdade de valor jurídico-

moral perante aos demais indivíduos torna este sujeito reconhecido como pessoa dotada de 

capacidades. 

Nesta premissa assumimos que o automóvel cumpre estas três dimensões na medida 

em que desperta a capacidade emotiva, através do sentimento de autorrealização; forma-se 

também a estima social, percepção de honra e da dignidade; na dimensão jurídica-moral 

aparece através do status, autonomia no relacionamento social e no sentir-se respeitado, 

valorizado. A obtenção do reconhecimento através do automóvel, enquanto meio de 

exposição da nova realidade, o veículo materializando as conquistas individuais possibilita 

apresentar uma ideia de superação, de mudança no estilo de vida. A simbologia de 

superioridade quando da posse do bem, sensação de bem-estar, de poder, elevação da 

autoestima, o sentir-se reconhecido a partir do automóvel naturaliza e racionaliza sua 

aquisição. 

Esta busca individual pelo automóvel é fruto de uma relação social, o interesse do 

indivíduo não é simplesmente a posse do bem material, seu objetivo é salvaguardar uma 

situação de imposição social. O apego do homem ao veículo relaciona-se a interesses 

arraigados no meio social, ao que ele hipoteticamente, amplamente explorados pelo sistema 

de mercado que vai além da relação econômica e/ou de necessidade. 

Para Honneth (2009, p. 256) uma luta por reconhecimento só pode ser considerada 

social “na medida em que seus objetivos se deixam generalizar para além do horizonte das 

intenções individuais, chegando a um ponto em que eles pode se tornar a base de um 

movimento coletivo”. Nota-se que reconhecimento social deve possuir uma sustentação e 

interesse coletivo, uma universalização dos benefícios, incorporando respeito mútuo, 

reciprocidade, inclusão e promoção das capacidades a todos, não devendo, em nome desse 

reconhecimento individual, ocorrer cerceamento de liberdade e de segurança a outrem. Falar 

na existência de reconhecimento a partir do automóvel requer então que se pense em novas 

estratégias que considere a acessibilidade e a mobilidade e não simplesmente a capacidade de 
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autonomia na circulação, a melhoria na fluidez, na sensação de poder e bem-estar a segmentos 

individualizados.   

Este paradigma de reconhecimento a partir do objeto automóvel somente tem-se 

sustentado porque as políticas do Estado sobre o trânsito afastaram-se das concepções 

sistêmicas sociais relacionadas às formas diversificadas de apoderamento dos espaços 

urbanos, resultando na adoção de medidas que reproduzem ideologias políticas tecnicistas e 

econômicas garantindo a reprodução capitalista e legitimidade das ações de governo perante a 

população.  

 

4.0 - TRÂNSITO, MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE. 

Para o propósito deste trabalho devemos fazer uma pequena diferenciação entre 

trânsito, acessibilidade e mobilidade, objetivando a melhor compreensão dos termos que serão 

aqui alencados. A necessidade destas definições se pauta devido ao fato de haver uma grande 

diversidade de conceitos que, por vez, acabam por confundir ou inverter a essência basilar de 

tais termos relacionados à ideia de movimento de pessoas e abjetos sobre o espaço. 

Observando o CTB temos que: art. 1º § 1º 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. Na enciclopédia e 

dicionário Koogan/Houaiss encontra-se que trânsito é a “ação de transitar; marcha, trajeto. 

Movimento de veículos e de pedestres considerado em seu conjunto”. Para Honorato (2009, 

p.3) “Trânsito: muito mais que a utilização das vias terrestres, é um fenômeno altamente 

complexo e interdisciplinar, que ainda carece do necessário tratamento científico. Constitui, 

em verdade, fenômeno histórico e social” daí a importância de se conhecer as variáveis 

intervenientes no fenômeno transitando além dos conhecimentos da legislação, da licença, das 

habilidades, requerendo preparação emocional e formação de consciência com foco na 

preservação da vida.  

Já para (Carmo e Simões, 2009, p. 20) trânsito se assemelha a trajecto, a circulação, 

diáspora, uma definição de itinerários, percursos ou rotas, pressupondo um deslocamento, um 

movimento ligando um ponto a outro. Trânsito então nada mais é que o caminho que leva 

pessoas, coisas e objetos de um local a outro, inexistindo qualquer tipo de interações entre 

estes e a comunidade. É o meio físico estabelecido pela técnica através da engenharia 

possibilitando que as pessoas trafeguem de um local a outro, fazendo uso ou não de um 

instrumento (a pé, automóvel, bicicleta, etc.). 
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O trânsito tratado de forma científica leva em consideração a engenharia do tráfego em 

suas análises sobre a segurança dos usuários e a fluidez sendo imprescindível o estado das 

vias e dos veículos. Considera-se também a questão comportamental ou a educação 

consciente dos usuários, o cumprimento das normas de segurança, a adoção do princípio da 

confiança e da reciprocidade – aquele que cumpre as normas de trânsito confia que os demais 

usuários também cumprirão. 

No “Plano de Mobilidade” 
5
 este termo “indica maior possibilidade de apropriação da 

vida urbana, refletindo a condição das pessoas terem acesso aos bens e serviços que a cidade 

oferece para o trabalho, consumo e lazer”. A mobilidade ainda é vista como um atributo das 

cidades e se refere à facilidade de deslocamento de pessoas e bens no espaço urbano. Nesta 

perspectiva a mobilidade urbana guarda estreita relação com as dimensões atribuídas ao 

espaço urbano, ao espraiamento, a infraestrutura, as condições das vias que por sua vez 

interfere na maior ou menor capacidade dos deslocamentos de pessoas e bens.  

A partir destas observações assumimos que mobilidade extrapola o conceito de 

trânsito, de movimentos, de fluxos dentro de um espaço, inclui também as relações de poder e 

os recursos que a produzem.  Neste sentido para (Carmo e Simões, 2009, p. 18) no debate 

sobre a mobilidade devemos “observar como se constituem as redes, se definem os trajetos e 

se constroem as espacialidades, em torno de múltiplos contextos sociais”. Representa ainda 

“uma circulação ou movimentação humana preenchida de significado que, frequentemente, 

serve de ponte entre dois lugares”. A mobilidade também caracteriza uma mudança histórica 

nas características sociais de relacionamento e ocupação dos espaços: 

O que distingue a maioria das sociedades actuais em relação às do 

passado, no que toca às mobilidades, é porventura a própria extensão 

das redes e a intensificação dos fluxos, a que podemos acrescentar o 

aumento do volume e a velocidade com que as transacções e os 

trânsitos se processam (Carmo e Simões, 2009, p. 18).  

Verifica-se então que as diferentes formas de se apropriar deste espaço e as variadas 

vivências constrói um espaço socialmente transformado o que resulta em uma constante 

tensão entre esta espacialidade e a mobilidade, seja de movimento e também de relações de 

poder que se dão. Com efeito, entendemos que mobilidade é um movimento de pessoas, 

coisas e ideias que se produzem em um ambiente social, uma intensa disputa de poder, tendo 

grande importância os “fixos e os fluxos” existentes no espaço (Santos, 1978).    

                                                 
5
 PlanMob Construindo a Cidade Sustentável. Caderno de referência para elaboração de Plano de Mobilidade 

urbana. Secretaria Nacional de Ministério de Transporte e da Mobilidade Urbana das Cidades. 2007 – Ministério 

das Cidades. 
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Para Cresswel
6
 o termo mobilidade possui uma abrangência muito mais ampla daquele 

apregoado ao trânsito, devendo então ser considerados alguns aspectos importantes que levem 

em consideração os agentes humanos ali envolvidos, observando porque uma pessoa ou coisa 

se move, a velocidade e intermitência deste deslocamento, a intencionalidade ou não por 

aquele caminho tomado. A observação destas dimensões é fundamental para entendermos a 

“política da hierarquia, da inclusão e da exclusão” que se processou em um dado período 

histórico, enquanto produção e reprodução de poder de forma centralizada.   

Já mobilidade está associada ao sistema de transporte com sua capacidade de interligar 

locais distintos, interferindo neste processo as formas de apropriação e de poder que se faz 

sobre este espaço. Nesta lógica o preponderante para ser ter maior mobilidade não está tão 

somente no local onde se reside ou nos benefícios que aquele dado espaço oferece ao 

morador, tais como acesso facilitado ao trabalho, educação, saúde, lazer, comércio, etc., mas 

também nos recursos econômicos que se possui. 

A definição de acessibilidade é apresentada no PlanMob como a garantia de acesso, 

aproximação, utilização e manuseio de qualquer objeto. Significa ainda: 

... a condição do indivíduo se movimentar, locomover e atingir um 

destino desejado, dentro de suas capacidades individuais, isto é, 

realizar qualquer movimentação ou deslocamento por seus próprios 

meios, com total autonomia e em condições seguras, mesmo que para 

isso precise se utilizar de objetos e aparelhos específicos  

(PLANMOB, 2007,  p.42). 

A discussão relacionada à acessibilidade faz referência às medidas de inclusão social 

levando em consideração as pessoas com deficiência e restrição de mobilidade e locomoção. 

O acesso humanizado e universal ao transporte público, aos espaços da cidade, a estrutura e 

arquitetura urbana, as edificações e mobiliários passam a ser uma preocupação, focalizando 

na diversidade física, sensorial e habilidades específicas das pessoas. A acessibilidade 

enquanto preocupação dos gestores públicos e privados e da sociedade passa a ser vista como 

a maneira de proporcionar às pessoas com dificuldades próprias – antropométricas e 

sensoriais – a terem condições de acesso com autonomia e segurança aos espaços da cidade, 

seja através de meios próprios individuais ou coletivos. 

A acessibilidade é entendida como a capacidade de alcançar destinos desejados, a 

proximidade destes destinos, a facilidade com que pessoas atingem os locais de interesse, 

observando, neste caso, a modelagem urbana, ao menor custo e menor tempo nos 

deslocamentos, a melhor capacidade de acesso aos serviços e equipamentos urbanos a partir 

                                                 
6
 Cresswel, Tim. A produção das mobilidades. Redes, Espacialidades e Trajectos. Org. Renato Miguel do Carmo 

e José Alberto Simões. Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, 2009, p. 25 – 40. 
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da área onde se reside. A promoção de melhorias na mobilidade pode está no indivíduo, 

enquanto a acessibilidade deve ser pensada sempre no aspecto de abrangência coletiva. A 

segregação urbana, a “ausência de interação entre o uso do solo e do transporte” 
7
, a exclusão 

e a pobreza são visto como entraves que impede a acessibilidade das pessoas.  

 

5.0 – A GESTÃO AO TRANSPORTE COLETIVO 

O transporte particular apresenta pesados ônus a população, principalmente a de baixa 

renda, seja na forma de alto consumo de energia por passageiro transportado, poluição, 

acidentes e impactos sociais na ocupação territorial, no trânsito, na mobilidade e 

acessibilidade destas pessoas alijadas dos benefícios existentes nas cidades
8
. Já o ônibus, 

transporte coletivo mais usual das pequenas e médias cidades brasileiras, apresenta resultados 

opostos com baixo consumo de energia e poluentes por passageiro transportado como também 

no menor custo em acidentes com vítimas fatais nas áreas urbanas. Entretanto estas 

informações e a realidade no trânsito não têm sido suficientes para mudar a ideologia 

apregoada ao uso do automóvel perante as demais modalidades de locomoção.  

Para ilustrar, apresentamos a tabela 01 destacando o crescimento da frota de veículos 

particulares no município de Montes Claros/MG e sua relação com a redução dos usuários do 

transporte coletivo urbano. Para subsidiar o entendimento apresentamos também a variação 

dos valores da tarifa do transporte coletivo e do salário mínimo no período de 2005 a 2011 

visando verificarmos o impacto deste aumento sobre o salário mínimo já que grande parte dos 

usuários deste tipo de transporte tem renda nesta faixa salarial. É sabido que os valores das 

tarifas e a qualidade do transporte coletivo têm sido usados por gestores públicos, por 

empresários do ramo automobilístico e pela mídia como as principais causas pela queda no 

número de passageiros transportados e, consequentemente, no crescimento do transporte 

particular.  

Através da tabela verificamos que no município de Montes Claros no período 

considerado ocorreu um aumento de 82,03% no número de veículos particulares (automóveis, 

motocicletas e motonetas), em termos absolutos são 53.143 veículos particulares a mais 

transitando pelas ruas da cidade. Neste mesmo período o número de usuários do transporte 

                                                 
7
 Cardoso, Leandro. Acessibilidade espacial como instrumento de combate às desigualdades intraurbanas: o caso 

da Região Metropolitana de Belo Horizonte. In: Ralfo Matos e Weber Soares (orgs). Desigualdades, redes e 

espacialidades emergentes no Brasil. Rio de Janeiro Cidade: Garamond, 2010. 

 
8
 Sistema de informações da mobilidade urbana. Custos dos deslocamentos, Associação Nacional dos 

Transportes Públicos - ANTP, 2010. 
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coletivo caiu 8,74% ou em termos absolutos são 1.835.616 (média de 5.029 por dia) usuários 

do transporte coletivo/ônibus que migraram para outras modalidades de locomoção. Apesar 

dos reajustes da tarifa do transporte coletivo da cidade ter sido um pouco acima do aumento 

do salário mínimo no período, acredita-se que este não tem sido o fator preponderante para 

afugentar os usuários deste tipo de transporte na cidade. Os programas sociais e melhorias no 

emprego
9
 que influenciam positivamente na melhoria da renda no município de Montes 

Claros poderiam ter sidos canalizados para o crescimento do transporte coletivo, meio de 

locomoção motorizado mais barato.  

Compromissos políticos com segmentos empresariais e o estilo de vida da classe 

média “resulta em estratégias de modernização orientadas para o automóvel, que 

frequentemente negligenciam as necessidades de pedestres e passageiros de transporte público 

(Vasconcellos, 2000, p. 163)”. 

Variável 2005 2011 Var % 

Frota de veículos particulares 

(automóveis, motocicletas e motonetas) 
64.787 117.930 82,03% 

Usuários do transporte coletivo urbano 20.993.237 19.157.621 -8,74% 

Valor da tarifa do transporte coletivo 1,10 2,10 90,91% 

Valor do salário mínimo 300,00 545,00 81,67% 

Tabela 01: Comparativo da frota de veículos particulares, usuários do transporte coletivo, 

valor da tarifa e do salário mínimo em Montes Claros/MG – 2005/2011 

Fonte: DENATRAN, ATCMC e DOU 

Se antes o transporte individual estava ligado à elite, sua propagação às massas tinha 

esta ideia de maior inclusão, crescimento, autorrealização, respeito e status, entretanto, na 

atualidade, diante das questões que envolvem o trânsito urbano, este discurso ideológico não 

mais se sustenta. Se no passado a luta individual baseava a aquisição do automóvel, servindo 

de veículo para a obtenção do reconhecimento no meio social, hoje se tem uma luta coletiva 

para poder usá-lo com segurança neste espaço já carregado de externalidades negativas - 

acidentes, congestionamentos, poluição com pesados custos econômicos e sociais.  

No Brasil em 2011 foram gastos R$ 2.691.446.925,04 em seguros obrigatórios 

distribuídos de acordo com a natureza da indenização sendo: 16% para mortes, 65% para 

                                                 
9
 Prefeitura Municipal de Montes Claros. 
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invalidez permanente e 19% em despesas médicas
10

, ressalta-se que na modalidade do tipo de 

veículo envolvido apenas 2,3% refere-se a ônibus e micro ônibus. O Estado de Minas Gerais 

ocupa a segunda colocação entre os Estados da União que mais gastou em seguro DPVAT, 

10% do total, ficando atrás apenas do estado de São Paulo com 19% do total. Considerando 

que o valor do seguro pago em caso de morte no trânsito está em torno de R$ 14.400,00 e, 

observando que somente no município de Montes Claros ocorreram 109 mortes
11

 no trânsito 

em 2010, chegaremos à soma de R$ 1.569.600,00, sem contar as despesas com invalidezes e 

custos hospitalares. Do total das vítimas fatais no município de Montes Claros 82,56% estão 

no grupo dos motociclistas e ocupantes de automóveis de uso particular, ou seja, 90 casos.  

A eficiência da gestão pública enquanto princípio deve ter o transporte coletivo como 

um bem público, priorizando a circulação dos veículos de transporte de massa, aumentando a 

fluidez nos deslocamentos, a maior disponibilização de linhas, melhoria no conforto, 

reconquistando o espaço perdido para os veículos particulares. Importante frisar que muitos 

usuários do transporte coletivo migraram para o transporte individual, principalmente 

motocicletas, devido a qualidade do transporte coletivo. Na atualidade já se verifica um revés 

neste tipo de transporte individual, seja devido aos custos como também em decorrência da 

poluição por passageiro transportado e dos altos índices de acidentes de trânsito com impactos 

diretos no sistema de saúde e previdência. 

 

6.0 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 A persistência da defesa ideológica sobre o uso do veículo privado tem incutido em 

grande parte dos usuários das vias públicas que sua utilização contribui para a melhoria da 

mobilidade e acessibilidade no trânsito nas áreas urbanas. Neste argumento não há espaço 

para outros meios alternativos de transporte, sendo recorrente nas políticas públicas propagar 

às pessoas que o uso crescente do automóvel é sinônimo de progresso, pujança econômica, 

escamoteando a ineficiência das políticas públicas de caráter coletivo e inclusivas. 

O padrão de crescimento ou expressão simbólica de desenvolvimento imposto ao 

homem através do consumo, da aquisição e uso rotineiro do automóvel expõe suas frustrações 

através da vitimização, dos congestionamentos perceptíveis no trânsito, do alargamento do 

                                                 
10

Dados óbitos da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT – órgão oficial do governo. Informações  

http://www.seguradoralider.com.br/boletim_estatistico_jan_dez_2011.asp 

11
 Os dados disponíveis são oriundos do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) SIM – DATASUS 

categoria CID10 V01 a V89.  

 

 

http://www2.datasus.gov.br/datasus/index.php?area=040701
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espaço-tempo quando se pretendia reduzi-lo. A propagação da audiência cativa, a ofensa a 

indevassabilidade das pessoas também tem sido um símbolo, uma oportunidade de se 

expressar suas conquistas através dos sons cada vez mais potentes nos veículos.  

Os atributos negativos deste sistema de produção e reprodução centrado no automóvel 

marcam fortemente a sociedade atual com pesados custos econômicos e sociais. Igualmente, a 

desigualdade da distribuição dos custos deste modelo evidencia a sociedade de classes, 

comprometendo a qualidade de vida urbana de forma generalizada, porém de forma mais 

incisiva àqueles que não podem fazer parte deste apregoado modelo ideal de progresso.  

Os aspectos adversos sobre o trânsito – congestionamentos, infrações, acidentes, 

perdas sociais, econômicas e humanas, advindos da estrutura urbana montada para o 

transporte particular individual - poderá servir de mola propulsora para ações transformadoras 

nos aspectos de melhorias do transporte coletivo. A mudança de paradigma deverá partir dos 

gestores públicos com projetos como a construção de novos corredores para escoar o tráfego, 

ciclovias, trincheiras, viadutos e faixas de tráfego que priorizem o transporte de massa, além 

da criação de novas linhas, conforto e horários dos veículos de transporte coletivo. 
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