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MODELO ENEM 

 

FORMAS DE MELHORAR A MOBILIDADE URBANA NO BRASIL 
 

TEXTO I 

“O caos da mobilidade urbana está presente diariamente no noticiário. O cenário desse caos está completo: congestionamentos, 
acidentes e mortes; ônibus, metrôs e trens sempre lotados. O enredo parece não ter fim: motoristas impacientes nos intermináveis 
engarrafamentos, passageiros no ponto à espera de um ônibus que nunca passa e usuários dos trens andando sobre os trilhos após 
mais uma pane. 

Para piorar ainda mais a situação, os rumos das políticas continuam privilegiando a circulação de automóveis. O conjunto de 
investimentos previstos no campo da mobilidade urbana no contexto da Copa e as Olimpíadas, por exemplo, reforça e reproduz 
mais uma vez um modelo rodoviário que caracteriza historicamente a política de mobilidade no Brasil. Modelo esse que explica a 
atual crise da mobilidade.” 

(TEXTO ADAPTADO de 
http://www.observatoriodasmetropoles.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1772%3Acrise-de-mobilidade-

urbana-brasil-atinge-marca-de-50-milhoes-de-automoveis&catid=34%3Aartigos&Itemid=124&lang=pt) 
 

TEXTO II         TEXTO III 

 

“Essa crise existe e há bastante tempo. Cidades de 

menor porte estão aumentando progressivamente 

esses deslocamentos e isso reflete numa queda da 

mobilidade urbana. [...] um transporte público caro 

e de má qualidade gera um processo de exclusão 

social, cujo reflexo recai sobre a lentidão das 

cidades deixando-as menos interessantes para 

investimentos por causa da redução progressiva da 

mobilidade.” 

Professor doutor de Transporte Público da Escola 

Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), Jaime 

Waisman 

 (TEXTO ADAPTADO de 

http://engebras.com.br/index.php/brasil-como-resolver-

a-crise-na-mobilidade-urbana/) 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://engebras.com.br/index.php/brasil-como-resolver-a-crise-na-mobilidade-urbana/
http://engebras.com.br/index.php/brasil-como-resolver-a-crise-na-mobilidade-urbana/


SAPIENS: GRUPOS PREPARATÓRIOS | REDAÇÃO | Prof. Morgana Säge 
 

 

OUTROS TEXTOS DE APOIO 
 

TEXTO DE APOIO IV 

“A boa cidade, do ponto de vista da mobilidade, é a que possui mais opções”, explica o planejador urbano Jeff 
Risom, do escritório dinamarquês Gehl Architects. E Londres está entre os melhores exemplos práticos dessa 
ideia aplicada às grandes metrópoles. A capital inglesa adotou o pedágio urbano em 2003, diminuindo o 
número de automóveis em circulação e gerando uma receita anual que passou a ser reaplicada em melhorias 
no seu já consolidado sistema de transporte público. Com menos carros e com a redução da velocidade 
máxima permitida, as ruas tornaram-se mais seguras para que fossem adotadas políticas que priorizassem a 
bicicleta como meio de transporte. Em 2010, Londres importou o modelo criado em 2005 em Lyon, na França, 
de bikes públicas de aluguel. Em paralelo, começou a construir uma rede de ciclovias e determinou que as 
faixas de ônibus fossem compartilhadas com ciclistas, com um programa de educação massiva dos motoristas 
de coletivos. Percorrer as ruas usando o meio de transporte mais conveniente – e não sempre o mesmo – 
ajuda a resolver o problema do trânsito e ainda contribui com a saúde e a qualidade de vida das pessoas.  
 

(Natália Garcia, 8 iniciativas urbanas inspiradoras, em Red Report, fev. 2013, p. 63. Disponível em 
http://cidadesparapessoas.com/2013/06/29/pedalando-por-cidades-inspiradorass/. Acessado em 06/09/2013.)  

 

TEXTO DE APOIO V 

Mas, afinal, qual é o custo da morosidade dos deslocamentos urbanos na região metropolitana de São Paulo? 
Não é muito difícil fazer um cálculo aproximado. Podemos aceitar como tempo normal, com muita boa 
vontade, uma hora diária. Assim, o tempo médio perdido com os congestionamentos em São Paulo é superior 
a uma hora por dia. Sendo a jornada de trabalho igual a oito horas, é fácil verificar que o tempo perdido é de 
cerca de 12,5% da jornada de trabalho. O valor monetário do tempo perdido é de R$ 62,5 bilhões por ano. 
Esse é o custo social anual da lentidão do trânsito em São Paulo.  
 

(Adaptado de André Franco Montoro Filho, O custo da (falta de) mobilidade urbana, Folha de São Paulo, Caderno 
Opinião, São Paulo, 04 ago. 2013. Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2013/08/1321280-andre-

francomontoro-filho-o-custo-da-falta-de-mobilidade-urbana.shtml. Acessado em 09/09/2013.)  
 

 

TEXTO DE APOIO VI 

Torna-se cada vez mais evidente que não há como escapar da progressiva limitação das viagens motorizadas, 
seja aproximando os locais de moradia dos locais de trabalho ou de acesso aos serviços essenciais, seja 
ampliando o modo coletivo e os meios não motorizados de transporte. Evidentemente que não se pode 
reconstruir as cidades, porém são possíveis e necessárias a formação e a consolidação de novas centralidades 
urbanas, com a descentralização de equipamentos sociais, a informatização e descentralização de serviços 
públicos e, sobretudo, com a ocupação dos vazios urbanos, modificando-se, assim, os fatores geradores de 
viagens e diminuindo-se as necessidades de deslocamentos, principalmente motorizados.  
 

(BRASIL. Ministério das Cidades. Caderno para a Elaboração de Plano Diretor de Transporte e da Mobilidade. 
Secretaria Nacional de Transportes e de Mobilidade Urbana [SeMob], 2007, p. 22-23. Disponível em 

http://www.antp.org.br/_5dotSystem/download/dcmDocument/2013/03/21/79121770-A746-45A0-BD32-
850391F983B 5.pdf. Acessado em 06/09/2013.) 
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TEXTO DE APOIO VII 

 
Mobilidade urbana 

O que é e como o conceito se relaciona com as cidades contemporâneas 
 

Por Jaime Oliva, geógrafo, professor e pesquisador do Instituto de Estudos Brasileiros (IEB) da Universidade de São Paulo 
 

Os movimentos e protestos populares a que o Brasil assistiu nos meses de junho 
e julho de 2013 trouxeram à tona a questão da mobilidade urbana e da acessibilidade, 
que está implicada (e diretamente) na formação e construção da identidade do indivíduo. 
Chaves na sociabilização dos habitantes de uma cidade, elas propiciam o acesso a seu 
recurso mais importantes, o capital social, cultural e econômico. 

Assim, o direito à cidade é um dos direitos maiores das sociedades modernas. 
Uma das condições decisivas para que a acessibilidade aos bens urbanos se efetive é a 
mobilidade urbana, algo que vai além de transportes e da mera funcionalidade da cidade. 
  A mobilidade urbana não deve ser pensada apenas pelo viés técnico, como área 
de domínio dos engenheiros especializados, pois não se trata apenas de ofertar meios de 
transporte para uma demanda de circulação, instalando equipamentos e tecnologias. É 
a cidade que precisa ser pensada em conexão com a questão da mobilidade e, de fato, 
isso não ocorre no Brasil. 

Uma questão-chave que precisa ser compreendida: a cidade condiciona as 
formas de mobilidade, como as condições de mobilidade influem sobre a cidade. 
Conectar as dimensões nos leva a perguntar: que mobilidade para qual tipo de cidade? 

A forma da cidade, morfologia urbana, não pode ser abstraída quando se pensa 
a mobilidade urbana. Mas, por incrível que pareça, tudo o que acompanhamos sobre as 
questões relativas à mobilidade urbana das cidades brasileiras ignora essa relação. 

 
As cidades brasileiras 

O quanto das discussões sobre cidades e mobilidade urbana leva em 
consideração a forma geográfica dessas cidades? As cidades brasileiras são 
desnecessariamente espraiadas, há uma periferização incontida e de população pobre, 
enquanto as áreas centrais têm baixa densidade demográfica, algo que, se alterado, poderia diminuir a periferização. 

Outro aspecto-chave é a automobilização. Temos em algumas delas (São Paulo é a cidade mais automobilizada do mundo!) 
uma automobilização superior à das cidades americanas feitas para o automóvel. Com uma diferença crucial: as cidades brasileiras 
são muito automobilizadas nas zonas centrais, enquanto nas periferias os índices de automobilização caem.  Justamente nas áreas 
mais densas e com mais transportes coletivos. Desse modo, compatibilizar automóveis nessas regiões implica mudanças drásticas 
e custosas, em áreas onde as práticas pedestres e coletivas seriam as mais adequadas. 

Além de caras às cidades, as mudanças obrigadas pelo automóvel roubam recursos dos transportes coletivos e da 
preparação das cidades para as práticas pedestres. Aliás, o sistema para o pedestre nas cidades brasileiras não é digno desse nome, 
as calçadas são péssimas, descontínuas, inseguras. 

A automobilização inflexiona as ruas da cidade em direção à monofuncionalidade, elemento “devorador de espaços”. As 
ruas são transformadas em vias expressas, o que elimina a circulação de pessoas a pé e sua urbanidade, enfraquecendo, por 
exemplo, as possibilidades de desenvolvimento de uma economia espalhada nos bairros da cidade. 

Assim, políticas de transporte coletivo e público, tão demandadas nesse momento das manifestações, não devem se 
descolar de ações que visem cidades mais compactas e com mais diversidade a cada ponto, pois cidades muito periferizadas 
dificultam a organização técnica e o transporte em comum, além de diminuir a rentabilidade do transporte. 

A grande quantidade de veículos automotivos nas ruas vem transformando as cidades e está amparada por políticas 
públicas. O modelo de São Paulo inspira as cidades brasileiras: máxima automobilização no núcleo denso e onde há mais oferta de 
transporte coletivo. Nas zonas periféricas, menos automobilização e transporte precário. Pode se acrescentar algo que também 
corresponde a um recorde de São Paulo: as viagens por automóvel rivalizam em números com as feitas por meios coletivos (em 
especial, o ônibus), como mostra o gráfico abaixo. 

As cidades contemporâneas seguem dois modelos. O de cidade densa e compacta, que não se espalha em grandes 
extensões territoriais e tem grande densidade populacional. Uma cidade densa e compacta compatibiliza-se com a marcha pedestre 
(as distâncias não são muito grandes) e o transporte coletivo, pois não há formas de se criarem espaços para a 
automobilização.  Para funcionar, ela obriga relações sociais marcadamente coletivas e públicas. De modo geral, as cidades 
brasileiras não possuem essa forma, são pouco densas e espalhadas. 

Já  a cidade espraiada (espalhada) possui baixa densidade demográfica e, por decorrência, não é compacta. Cidades assim, 
por exemplo, boa parte das cidades americanas, costumam ter na sua estrutura uma área fortemente periurbanizada. São núcleos 
residenciais dispersos, uma constelação deles, numa grande extensão territorial, intercalados por alguns shopping centers. 
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Não é possível nem muito preciso organizar nessas cidades formas coletivas e públicas de funcionamento e convívio. A 

circulação automobilística é melhor nas cidades feitas para ele, espraiadas. As cidades brasileiras também não se enquadram 
exatamente nesse modelo, em razão da ausência da periurbanização. Caminham, no entanto, mais e mais nessa direção. 

 
TEXTO DE APOIO VIII 

 
O transporte público gratuito, uma utopia real 

 João Alexandre Peschanski (editor-adjunto da Boitempo Editorial, é doutorando em sociologia na Universidade 
de Wisconsin-Madison (EUA).  

 
Dentre as características peculiares das mobilizações sociais que ocorreram em centenas de cidades brasileiras em junho 

de 2013 está seu caráter propositivo. O Movimento Passe Livre (MPL), que convocou os primeiros protestos, não é apenas uma 
reação a uma política de aumento de tarifas dos transportes públicos, ocorrida simultaneamente em várias localidades. Não dá para 
entender a relevância das mobilizações de junho – que se iniciaram com uma passeata de cerca de 4 mil pessoas em São Paulo no 
dia 6 e, duas semanas depois, já somavam 1,4 milhão de pessoas em pelo menos 120 cidades – sem levar em consideração que não 
começaram como protestos “contra” algo, mas como uma expressão coletiva “a favor” de algo. O MPL colocou na pauta da 
discussão política a proposta da tarifa zero, isto é, do transporte público gratuito. Essa proposta tem um forte componente utópico. 
A bandeira do transporte público gratuito integra, por sinal, a agenda de transformação ecossocialista. No contexto do aquecimento 
global, correlacionado ao uso excessivo de combustíveis poluentes, faz parte da solução à crise ecológica e torna-se símbolo de 

uma alternativa à sociedade burguesa, na qual o carro individual se coloca 
como uma mercadoria-fetiche, um elemento de prestígio, o centro da vida. A 
proposta reúne então valores desejáveis a uma alternativa social ao 
capitalismo: sustentabilidade, solidariedade, eficiência, democracia e 
comunidade. No entanto, a criação de um sistema de transporte público 
gratuito não é viável apenas numa configuração social futura, hipotética – é 
em princípio funcional ao capitalismo realmente existente.   

O caráter realista (ou, mais especificamente, utópico-realista) da 
proposta é provavelmente importante para entender o apelo e a difusão dos 
protestos, pois combina o diagnóstico da irracionalidade da sociedade 
dependente de automóveis individuais e uma alternativa possível nos 
parâmetros estabelecidos pela própria economia convencional. A tarifa zero 
se justifica, nesses termos econômicos, se o preço total dos impactos sociais 
positivos for tomado como a base para o pagamento público das tarifas de 
cada usuário1. Dentre os impactos positivos está a drástica diminuição dos 
custos sociais relacionados à poluição e ao trânsito quando o meio de 
transporte principal é o automóvel individual. A contaminação do ar ocasiona 
doenças respiratórias e, consequentemente, gastos médicos, para o cidadão 
e o Estado. Na medida em que tais doenças respiratórias incapacitam os 
membros de uma sociedade, levam também a uma possível desaceleração 
econômica – trabalhadores cansados e sem saúde não produzem no mesmo 
nível que trabalhadores sadios. Há outros gastos relacionados ao uso do 

automóvel em massa, como a manutenção de uma rede de fiscais de trânsito, necessária para organizar cidades com tráfego 
intenso, custos de internação hospitalar em casos de acidente de trânsito – a segunda causa de internação em hospitais públicos, 
só superada pelas relacionadas a doenças respiratórias – e o tempo (produtivo) perdido em engarrafamentos. Quem paga a conta 
pelo trânsito travado são, de novo, o cidadão e o Estado. 

No Brasil, a comparação entre os custos de um sistema de transporte público e individual tem de 
considerar que as montadoras repassam ao cidadão e ao Estado os custos sociais relacionados ao uso de 
automóveis. Os brasileiros pagam para que cada vez mais pessoas tenham carros individuais. De acordo com a Federação Nacional 
da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), de janeiro a maio de 2013 foram vendidos 1,4 milhão de carros, 8,8% a mais 
do que no mesmo período no ano anterior. Para atingir cada vez mais consumidores, as montadoras exigem do governo redução 
de impostos e mais facilidade no crédito para compradores – querem se livrar ainda mais dos custos sociais dos carros que 
produzem. Mas o imposto deveria aumentar ao invés de diminuir. 

O imposto deveria aumentar sobre as montadoras que lucram com a produção de um bem com alto custo 
social, como acontece com outros produtos nocivos. Mas também deveria aumentar, paulatinamente, sobre o consumidor, à 

 
1Os benefícios coletivos têm de ser levados em conta na avaliação econômica da proposta de criar um sistema de transporte público gratuito. Não 
basta considerar apenas os custos de implementação, sem incluir as externalidades positivas, erro cometido por Ana Estela de Sousa Pinto, por 
exemplo, em “Tarifa zero exigiria dobrar arrecadação obtida com IPTU”, Folha de S.Paulo, 18 jun.2013. Vale notar que, apesar de superestimar os 
custos, a matéria faz um questionamento pertinente e realista sobre a fonte de arrecadação para sustentar o sistema proposto. 
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medida que se consolide um sistema de transporte público funcional. A prestação pública e gratuita do transporte deveria ser sem 
fins lucrativos2 e fundamentada em impostos progressivos. 

Até agora, a argumentação nos levou à necessidade social de substituir o uso em massa dos automóveis pelo transporte 
público, mas por que este teria de ser gratuito? Por justiça econômica. Os usuários de transporte público beneficiam toda a 
sociedade, pois mantêm baixos os custos sociais relacionados ao transporte (poluição, trânsito). Beneficiam até mesmo as pessoas 
que não usam o transporte público. Cobrar tarifas pelo uso do transporte público é, então, uma injustiça econômica: por mais que 
o serviço beneficie a todos, só uma parcela dos beneficiados paga por ele. De certo modo, cobrar pelo transporte público se torna 
uma exploração dos usuários pelos não usuários. Os gastos do sistema de transporte coletivo deveriam ser partilhados pelos 
beneficiados, ou seja, divididos entre todos os cidadãos. 

A gratuidade do transporte público pode ser defendida por dois outros aspectos econômicos. Por um 
lado, cobranças de tarifas envolvem custos de operação e fiscalização, ao passo que um sistema de transporte público gratuito os 
elimina. Por outro, a gratuidade funciona como um incentivo aos cidadãos para que usem meios públicos de locomoção, 
aumentando os benefícios sociais. 

Do ponto de vista econômico, o capitalismo não é incompatível com o passe livre. Desejável e viável, aliás, a proposta 
contribui para a eficiência da reprodução do capitalismo. Mas, e nisso reside o caráter explosivo da proposta, também é compatível, 
principalmente, com uma alternativa social – em que elementos de justiça social e econômica não são residuais, mas o centro 
gravitacional de toda a atividade econômica – e se coloca como um desafio aos interesses de grupos capitalistas poderosos. 
  As montadoras têm, evidentemente, interesse em manter a sociedade dependente dos carros que fabricam. Para garantir 
seus lucros, precisam manter essa dependência e investem para pressionar os governos locais e federal de forma a preservar seu 
controle sobre o sistema de transporte. No Brasil, têm alta capacidade de pressão, pois contam com políticos aliados em posições-
chave, na Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados, e potencial de chantagem sobre o governo, ameaçando 
demitir trabalhadores se seus interesses não forem atendidos. 

O real obstáculo para a proposta da tarifa zero diz respeito às relações de poder no capitalismo. A atingibilidade dessa 
utopia real depende de uma modificação no modo como interesses econômicos dominantes se expressam na prestação desse 
serviço básico. Há controvérsias inerentes à atuação das organizações progressistas tradicionais em torno do passe livre. Por mais 
que possam reconhecer a desejabilidade e a viabilidade da proposta, algumas centrais sindicais e partidos de esquerda 
institucionalizados podem considerar que o embate com os grupos capitalistas que têm interesse na preservação do modelo de 
transportes tal qual existe atualmente cria custos políticos e até econômicos elevados demais e, portanto, não é justificável. 

Enfrentar o equilíbrio político, supraclassista e suprapartidário, que sustenta a sociedade do automóvel é um dos principais 
desafios dos movimentos sociais que se organizam em torno da reivindicação do transporte público gratuito. Os protestos de junho, 
pela amplitude e intensidade que alcançaram, revelam que esse equilíbrio não é inabalável. A difusão de uma alternativa utópico-
realista rompe o marasmo da política sem questionamentos, de pactos consensuais, e abre espaço para polarizações propositivas, 
articuladas a novos discursos e ideologias, com a eventual reconfiguração da direita e da esquerda e seus respectivos projetos, em 
disputa, e formas de expressar seus interesses.  

(http://urbanidades.arq.br/2011/05/as-solucoes-para-o-transito/) 
 

Texto de Apoio IX 

 
Mobilidade urbana: como desatar este nó? 

Julio Lamas 
Nossas cidades estão parando. Há carros demais, transporte público de menos e congestionamentos quase diários. Afinal, 

quais são as soluções possíveis? Isto é São Paulo, a cidade do trabalho, o gigante de concreto armado que se torna dia a dia maior”, 
introduz o locutor de voz profunda e limpa da era do rádio enquanto passam imagens da multidão nas ruas a caminho do trabalho. 
“Porém, há dramas que não se podem ocultar. E, entre eles, a luta pelo transporte, o sofrimento diário com as filas, a espera 
angustiosa pelos ônibus que tardam – e eles não bastam, pois seu número não cresceu no mesmo ritmo vertiginoso da expansão 
da cidade”, continua ele. 

Poderia ser um retrato atual da maior metrópole do país. Mas é a São Paulo de 1952, então com 2,5 milhões de habitantes, 
em um documentário restaurado do fotógrafo francês Jean Manzon sobre a demanda de transporte público na época. No fim do 
filme, ele pergunta: “Quando será o dia em que São Paulo não mais verá quadros como este?” E 50 anos depois, em 1o de junho 
de 2012, uma combinação de acidentes nas principais ruas e avenidas, chuva e excesso de carros criou o maior congestionamento 
da história: 295 quilômetros de filas. A cidade que não pode parar anda a passos de tartaruga. 

O cenário piora a cada dia. Uma hora, esse nó vai estrangular a capital paulistana. São Paulo tem cerca de 11,4 milhões de 
habitantes e uma frota de 4,8 milhões de automóveis. Sua população cresceu cerca de 8% de 2001 até 2012, enquanto a frota 

 
2 A concessão da prestação do serviço de transporte coletivo a empresas privadas é uma das ineficiências do modelo de transporte público no 
Brasil, na medida em que, para incentivar o setor privado, é preciso oferecer taxas de retorno em média mais elevadas do que eventuais ganhos 
em especulação financeira. Sobre os lucros líquidos das empresas concessionárias, que equivaleram para 2012 a R$ 406, 8 milhões na cidade de 
São Paulo, ver Mario Cesar Carvalho, “Empresas de ônibus em São Paulo registram lucro acima da média”, Folha de S.Paulo, 30 jun. 2013. 
 

http://urbanidades.arq.br/2011/05/as-solucoes-para-o-transito/
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aumentou 60,1% entre 2003 e 2012. Mais de 2,5 milhões de veículos foram colocados nas ruas, entre eles 1,5 milhão de carros 
particulares e 510 mil motocicletas, que, durante o mesmo período, aumentaram 197,3%. Na média, são quase 22 mil veículos por 
mês (730 por dia) a mais. 

O preço que se paga por esse absurdo é elevadíssimo. Marcos Cintra, economista e vice-presidente da Fundação Getúlio 
Vargas, criou, em 2002, um estudo apelidado de “custo São Paulo”, que calcula o prejuízo causado por seu trânsito. Segundo dados 
consolidados de 2012, estima-se que ele seja de cerca de 40 bilhões de reais ou aproximadamente 80% do PIB municipal, que é de 
52 bilhões. Só dos chamados custos pecuniários (preços da gasolina por quilômetro rodado, desgaste dos veículos e manutenção 
de vias, além dos gastos com poluição e seus efeitos nocivos à saúde pública) perde-se cerca de 10 bilhões de reais ao ano. O que 
não se ganha, ou seja, os custos de oportunidade (soma de tudo aquilo que a cidade deixa de consumir, produzir e arrecadar 
enquanto sua força de trabalho está estagnada no trânsito), representa mais 30 bilhões. “Isso sem falar na parcela da população 
presa dentro dos ônibus”, explica Marcos Cintra. No Rio de Janeiro, estudo semelhante feito pela UFRJ revela que o tempo perdido 
no trânsito gera um prejuízo de até 12 bilhões de reais ao ano à capital fluminense. 
  O caos do trânsito começa a alastrar-se. Em tempos de expansão de crédito e redução de impostos para a indústria 
automotiva, houve uma série de quebras de recorde na venda de veículos, de modo que outras cidades brasileiras começam a 
enfrentar crises de mobilidade. Um estudo do Observatório das Metrópoles, órgão de pesquisa ligado ao Instituto Nacional de 
Ciência e Tecnologia, aponta que, em dez anos (de 2001 a 2011), a frota das 12 principais regiões metropolitanas do país, incluindo 
seus 239 municípios-satélite, cresceu, em média, 77,8%. São, no total, 20,5 milhões de veículos a mais. Manaus lidera o ranking. No 
período, sua frota aumentou 141,9%, seguida por Belo Horizonte (108,5%), Distrito Federal (103,6%) e Goiânia (100,5%). Um dos 
problemas mais sérios atinge a região metropolitana de Belém do Pará, onde, na última década, o número de automóveis cresceu 
97,3% – enquanto o de motos saltou 708,3%. A se manter nesse ritmo, estima-se que em 2020 haverá 1 milhão de carros e 3,2 
milhões de motos. Levando em conta só a capital paraense, isso significaria um carro para cada quatro habitantes – índice igual ao 
de São Paulo de hoje. 

Como as vias não aumentam na mesma velocidade, o resultado 
é óbvio: a população leva bem mais tempo para se deslocar. Segundo 
estudo de Rafael Pereira, técnico de pesquisa e planejamento do 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), em coautoria com Tim 
Schwanen, da Universidade de Oxford, que compara dados de dez 
regiões metropolitanas brasileiras e 20 estrangeiras com mais de 2 
milhões de habitantes, o tempo médio de percurso entre a casa e o 
trabalho no Rio de Janeiro e em São Paulo é de 43 minutos – 31% maior 
que em outros países. Essas capitais só ficam atrás de Xangai: 50 
minutos. Em Brasília e Recife (média de 37 minutos), gasta-se mais que 
em Nova York, Tóquio e Paris. 
  A pesquisa revela ainda que, em alguns períodos, obras e 
investimentos em transporte conseguiram reduzir o tempo perdido no 
trânsito, mas, depois, tudo volta à estaca zero. “No Rio de Janeiro, a 
construção da linha Amarela e de nove estações de metrô melhorou um 
pouco. O mesmo ocorreu em Brasília, onde, depois de muito atraso, o 
metrô começou a operar em 2001, além da construção da ponte 
Juscelino Kubitschek, mais uma ligação entre o Lago Sul e a região central 
da cidade”, comenta Pereira. “As melhorias, porém, duram pouco. 
Depois de alguns anos, as vias se saturam de novo, e o trânsito empaca”, 
conta. Segundo ele, é o que ocorreu em São Paulo em 2004, em razão 
do rodízio de veículos, e depois, em 2009, com a ampliação da Marginal 
Tietê, em que foram gastos cerca de 2 bilhões de reais. “Fazer política de 
transporte no Brasil tem sido como enxugar gelo: mesmo aumentando a 
oferta de infraestrutura, ainda fica aquém da demanda. Estamos sempre 
correndo atrás do prejuízo”, explica Pereira. 

Um bom exemplo disso é que o ocorre na capital paulista. A 
prefeitura calcula que, entre 2002 e 2011, o volume de usuários de 
transporte coletivo da cidade deu um salto de 86%, pulando de 2,8 
milhões para 5,2 milhões de pessoas por dia. No mesmo período, houve 
um aumento de apenas 50% na extensão e no número de estações do 
metrô com a construção de mais uma linha.  

Sinal evidente de que o transporte coletivo está aquém das necessidades é o que acontece todos os dias na estação 
Corinthians-Itaquera, zona leste paulistana, no extremo da mais movimentada linha de metrô. Só para passar pelas catracas, os 
usuários demoram de 30 a 40 minutos. Para piorar, o número de ônibus municipais, que servem 55% do total de passageiros, é o 
mesmo desde 2003: cerca de 15 mil. “Há uma inversão da lógica em nosso modelo de urbanismo. Primeiro, coloca-se o povo para 
morar longe. Depois, tenta-se organizar o caos pelo transporte”, afirma Lúcio Gomes Machado, professor da Faculdade de 
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Arquitetura e Urbanismo (FAU-USP). Para ele, há outro grave problema. “Privilegiou-se o uso do transporte individual em 
detrimento do coletivo. Isso fica explícito no projeto de Brasília, cidade construída com avenidas longas e amplas para andar de 
carro, e nos projetos de São Paulo, com viadutos horrorosos, como o Minhocão”, ressalta o professor Machado. 

Começam, porém, a surgir algumas medidas para reverter esse cenário. Há pouco mais de um ano vigora a Lei no 12 
587/2012, instituindo as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, que buscam priorizar os meios de transporte não 
motorizados e os serviços públicos coletivos. Até 2015, as prefeituras de cidades de grande porte deverão apresentar revisões em 
seus planos diretores para atender a essas exigências. Para isso, o governo federal pretende, ainda, investir cerca de 32 bilhões de 
reais em mobilidade urbana como parte do pacote do Plano de Aceleração de Crescimento (PAC). Para a Copa do Mundo de 2014, 
preveem-se mais de 12 bilhões de reais aplicados na implantação de projetos de mobilidade – quase 50% do total a ser investido 
no evento internacional. 

 Das soluções passa pelo investimento no transporte público de alta capacidade, como o metrô, que pode deslocar até 80 
mil pessoas por hora. É o que faz Xangai desde 1995. Hoje, seu sistema tem 437 quilômetros de extensão e o maior ritmo de 
expansão no planeta: em média, 16,2 estações abertas e 24,3 quilômetros inaugurados por ano. Nova Délhi, na Índia, em menos 
de 11 anos de operação, tem 193 quilômetros. O metrô de Seul, capital da Coreia do Sul, iniciou seu funcionamento em 1974. Hoje, 
é o maior do mundo, com 560 quilômetros, enquanto o paulistano, inaugurado no mesmo ano, tem apenas 74. Sua maior 
desvantagem, porém, está no preço. A Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP) calcula que cada quilômetro de metrô 
construído custe entre 80 milhões e 90 milhões de dólares. Para ter uma ideia de tal empreendimento, a China, que hoje possui mil 
quilômetros de metrô, investirá mais 146 bilhões de dólares para, até 2015, construir outros 2 mil apenas em Guangzhou e Xangai. 
“Não precisamos gastar tanto. Ideias boas e baratas podem ser encontradas aqui mesmo, como é o caso do Bus Rapid Transit (BRT). 
Em Recife, por exemplo, essa é uma das opções mais promissoras”, afirma César Cavalcanti, diretor da ANTP no Nordeste. 

Quase 30 vezes mais barato que o transporte subterrâneo, menos poluente e mais flexível, o conceito de Bus Rapid Transit, 
sistema de ônibus de alta capacidade que opera em faixas exclusivas e funciona como o metrô, virou o preferido entre governos e 
especialistas em mobilidade, tornando-se modelo de exportação. Implantado na década de 1970 em Curitiba, onde é chamado de 
“Ligeirinho”, o BRT foi desenvolvido pelo urbanista, e então prefeito da cidade, Jaime Lerner, como opção atrativa, barata e 
confortável para cidades com mais de 500 mil habitantes. “Desde então, ele foi tão aperfeiçoado que cada BRT funciona como uma 
célula inteligente. A tecnologia trouxe grande ganho operacional e redução de custos se comparada à do metrô. Além disso, a 
capacidade de transporte em uma mesma extensão de faixa é dez vezes maior em relação ao carro, com a vantagem de não parar 
no trânsito”, explica Antônio Lindau, presidente da Embarq Brasil, entidade criada pelo World Resources Institute (Instituto de 
Recursos Mundiais) para promover a mobilidade sustentável. 

(http://viajeaqui.abril.com.br/materias/cidades-inteligentes-mobilidade-urbana#6) 
 
 

TEXTO DE APOIO X 
 

Mania de Carrão 
(Revista CULT) 

MARCIA TIBURI 

O automóvel é para poucos um meio de transporte. Produto 

para a indústria e o mercado, ele deve surgir como fetiche na consciência 

coisificada dos usuários. É dessa coisificação que depende o sucesso das 

vendas e o aumento da produção. O aumento da produção gera emprego, 

dirão uns, gera capital, dirão outros. Que o carro seja central na economia 

política de uma sociedade marcada pelo descaso com o transporte 

público explica a supremacia do privado, o poder do dinheiro em 

detrimento da cidadania. O núcleo bárbaro de nosso estado social refere-

se também ao declínio do espaço público ocupado pelos carros em uma 

sociedade motorizada quando já não há por onde seguir. 

  É evidente que o espaço social da rua, este espaço desvalorizado 

onde vivem excluídos e marginalizados, moradores sem casa, se tornaria 

o lugar onde o capitalista motorizado ostentaria seu poder 

automobilizado. O motorista realiza a ideia de que a racionalidade técnica 

é a racionalidade da dominação por meio de sua máquina impressionante. 

Andar a pé, uma prática totalmente antitecnológica, tornou-se um perigo, 

cujo risco é deixado ao despossuído. A posse é o espaço a ser percorrido. 

Os carros nas grandes cidades congestionadas surgem como marcadores 

de lugar: quem pode mais ocupa mais espaço em relação a quem pode menos. Assim é que a sociologia do trânsito de nossa época 

tem que se ocupar não apenas com a divisão do espaço, mas com a tradicional avareza do capitalismo aplicada ao movimento nas 

http://viajeaqui.abril.com.br/materias/cidades-inteligentes-mobilidade-urbana#6
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grandes cidades. Não se trata mais do simples direito de cada um à cova medida; o movimento lento dos carros nas ruas enfartadas 

lembra o funeral em que todos estão a caminho de um grande enterro. 

 

Fetiche automobilístico 

O carro faz parte da mitologia cotidiana. Ayrton Senna foi o deus maior sacrificado no ritual do automobilismo, ritual do 

qual participam as massas encantadas com seus brinquedinhos mais baratos. 

Mas para entender o fenômeno do fetiche automobilístico de nossos tempos podemos pensar algo ainda mais elementar: 

quem compra um carro nunca compra apenas um carro, compra a ideia vendida pela propaganda do carro. A ideia é sempre a 

mesma, compra-se um poder. Com o poder na forma de um carro, o motorista pode transitar pela rua. 

Um carro permite a ostentação fundamental que se tornou meio de sobrevivência em uma sociedade competitiva na qual, 

mesmo não sendo um vencedor, sempre se pode parecer um. A ostentação é parte essencial do sistema simbólico em que o 

reconhecimento deturpado diz quem somos e o que podemos ser dependendo do que possuímos. 

Do mesmo modo que o menino rico ganha um carro dos pais 

assim que aprende a dirigir não porque o carro seja necessário, mas 

porque é sinônimo do tornar-se adulto ou pelo menos do parecer adulto, 

o menino pobre que trabalha como empacotador no supermercado 

economiza dinheiro para comprar um carro porque, também ele, entende 

que é o carro que o torna alguém numa sociedade de pilotos. Assim, ele 

não questiona seu trabalho escravizado, pois pode chegar ao fim da 

corrida alcançando o bem desejado por todos os que, na qualidade de 

vencedores ou vencidos, não se colocam a questão de parar a corrida. 

Assim é que entendemos o caráter de máscara dos automóveis. 

A questão de ser quem se é define-se no meio de transporte que se usa. 

Da bicicleta ao carro blindado, do ônibus que sai da periferia à Ferrari, cada 

um é reduzido ao transporte que usa. Quem não tem carro, pois ele está 

ao alcance de todos independente dos sacrifícios implicados em sua 

aquisição e manutenção, pratica um ateísmo. O dono do carrão expõe, 

como um exibicionista expõe seu sexo, uma verdade teológica. 
 

(http://revistacult.uol.com.br/home/2013/04/mania-de-carrao/) 

 

 

TEXTO DE APOIO XI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/61643088623196384/ 

http://revistacult.uol.com.br/home/2013/04/mania-de-carrao/
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TEXTO DE APOIO XII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vaidape.com.br/2017/09/uma-semana-para-se-discutir-a-mobilidade-urbana/ 

TEXTO DE APOIO XIII 

 

Trinta documentários sobre mobilidade urbana 

Está em quarentena? Reunimos filmes de vários países que discutem alternativas mais limpas para o transporte 

urbano 

Fonte: Mobilize Brasil  |  Autor: Ricky Ribeiro e Marcos de Sousa  |  Postado em: 18 de junho de 2015 

 

créditos: Reprodução/Mobilize 

Brasil 

 O diretor do Mobilize, Ricky 

Ribeiro, listou trinta longas e 

médias metragens sobre 

mobilidade urbana sustentável. 

São filmes de dez países: 

Bélgica, Brasil, Canadá, 

Colômbia, Estados Unidos, 

Holanda, Índia, Inglaterra, 

México e Suécia.  

 

A lista informa a origem, ano, duração, além de uma sinopse.  Há também, claro, um link para cada um dos filmes. A 

lista não inclui filmes produzidos para televisão e nem documentários de governos e empresas. A única exceção, explica 

https://www.mobilize.org.br/midias/noticias/confira-a-lista-de-documentarios-que-o-mobilize-brasil-preparou.png
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Ricky, é o Movimento Caloi pela Mobilidade Urbana, dirigido pela cicloativista Renata Falzoni, com a participação de 

William Cruz, Aline Cavalcante, Gilberto Dimenstein e Paulo Saldiva.  

Grande parte dos documentários tem uma produção bem profissional, mas também incluímos alguns bons 

documentários amadores, elaborados por ativistas e alunos de universidades. Em julho, publicaremos outra lista, agora 

com curta-metragens.  

 Veja a lista, curta os filmes, comente e, se tiver alguma sugestão de um bom documentário, filme de animação ou de 

ficção sobre o tema, mande o link aqui para o mobilize@mobilize.org.br.  

 Boa sessão! 

Lista de Documentários sobre mobilidade urbana 

 LONGAS METRAGENS (acima de 70 minutos) 

 1- Luto em Luta 

País: Brasil Ano: 2012 Diretor: Pedro Serrano 

Sinopse: O filme expõe, por meio de depoimentos de vítimas, familiares e imagens de acidentes, a tragédia diária 

do trânsito de São Paulo, que chega a matar todos os anos mais do que guerras e desastres naturais. Ao buscar 

todas as facetas deste tema, o diretor ouviu especialistas em trânsito, médicos, psicanalistas, jornalistas, juristas, 

políticos e cidadãos comuns. Entre os participantes do documentário destacam-se Ricardo Young, Gilberto 

Dimenstein, Heródoto Barbeiro, José Gregori, Floriano Pesaro e Rafael Baltresca, que perdeu a mãe e a irmã 

atropeladas e hoje segue na luta com o movimento Não Foi Acidente. 

Trailer:  

  

Filme: https://www.youtube.com/watch?v=6vG4NXgdJA8 Duração: 70 minutos 

        

  

2- Bikes vs Cars 

País: Suécia Ano: 2015 Diretor: Fredrik Gertten 

Sinopse: Em tempos de uma crise generalizada, é necessário relacionar algumas discussões no que tange ao 

clima, recursos naturais e cidades. A indústria automobilística cresce desenfreadamente. Ciclistas militantes 

buscam mudanças radicais na mobilidade das grandes cidades. As diferenças no uso de bicicletas e de carros são 

gritantes em comparação entre algumas cidades, como São Paulo e Copenhague. 

Trailer: 

BIKES vs CARS TRAILER from WG Film on Vimeo. 

  

Duração: 90 minutos 

        

 

3- Rio Doce|CDU 

País: Brasil Ano: 2011 Diretor: Adelina Pontual 

mailto:mobilize@mobilize.org.br
https://www.youtube.com/watch?v=6vG4NXgdJA8
https://vimeo.com/72980283
https://vimeo.com/wgfilm
https://vimeo.com/
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Sinopse: O cotidiano de uma viagem através do itinerário da linha de ônibus Rio Doce/CDU, que cruza vários 

bairros do subúrbio das cidades de Olinda e de Recife. Ao longo de cerca de uma hora de viagem, conhecidos e 

anônimos dividem o mesmo espaço e interagem entre si, revelando suas rotinas, lembranças e desejos. 

Trailer: 

  

Duração: 72 minutos 

        

  

4- The Bicycle - A Celebration of the Invention 

País: Inglaterra, Canadá Ano: 1991 Diretor: Allen Jewhurst 

Sinopse: Documentário que aborda a história da bicicleta, a indústria, as competições e a mobilidade urbana 

sobre duas rodas. 

Filme: https://www.youtube.com/watch?v=Cut_sYkNcIM Duração: 115 minutos 

        

  

5- Junho - O Mês que Abalou o Brasil 

País: Brasil Ano: 2014 Diretor: João Wainer 

Sinopse: O documentário mostra as manifestações que tomaram diversas cidades do Brasil em junho de 2013. A 

revolta de proporção nacional ganhou expressão em São Paulo, quando uma passeata contra o aumento das 

tarifas do transporte público foi duramente reprimida pelas forças policiais. As reivindicações aumentaram, 

havendo protestos contra a corrupção, falta de serviços públicos e gastos excessivos com a Copa do Mundo. 

Trailer:  

  

Filme: https://www.youtube.com/watch?v=AMprLfFSGPc Duração: 72 minutos 

        

   

6- Urbanized 

País: EUA, Inglaterra Ano: 2011 Diretor: Gary Hustwit 

Sinopse: Quem tem permissão para assim moldar nossas cidades? Como você faz? Como pode o design de nossa 

cidade afetam nossas vidas? Através da exploração de diferentes projetos urbanos em dezenas de cidades ao 

redor do mundo, quadros urbanizados debatem o futuro das cidades. Este filme centra-se na concepção de várias 

cidades e também mostra alguns dos arquitetos mais famosos do mundo, incluindo Sir Norman Foster, Rem 

Koolhaas, Jan Gehl, Oscar Niemeyer, Amanda Burden e Enrique Peñalosa. 

 Trailer:  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=Cut_sYkNcIM
https://www.youtube.com/watch?v=AMprLfFSGPc
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Filme: https://www.youtube.com/watch?v=9qn8Ja8vFms Duração: 86 minutos 

        

   

MÉDIAS METRAGENS (de 15 a 70 minutos) 

7- Men of Burden: Pedaling towards a Horizon 

País: India Ano: 2006 Diretor: Raghu Jeganathan 

Sinopse: Ambientado na cidade de Puducherry, Índia, o documentário revela a história de desaparecimento 

dos  motoristas de ciclo rickshaw, que vivem na pobreza abjeta. Ao longo do tempo, a cidade tem experimentado 

uma redução gradual do número de rickshaws, diminuindo assim as chances de vida adequada às populações que 

dependem deles. O que costumava ser um dos principais modos de transporte na cidade é agora uma memória 

de desvanecimento com os poucos remanescentes apresentando uma difícil sobrevivência. 

Trailer:  

  

Filme: https://www.youtube.com/watch?v=T3Fjf_nNfyM Duração: 66 minutos 

        

   

8- Macaframa 

País: EUA Ano: 2010 Diretor: Colin Arlen e Colby Elrick 

Sinopse: Documentário sobre a “Fixed gear culture” em San Francisco, California. 

Trailer:  

  

Filme: https://www.youtube.com/watch?v=6roX9u4sQVk Duração: 58 minutos 

        

   

9- Contested Streets 

País: EUA Ano: 2006 Diretor: Stefan Schaefer 

Sinopse: O documentário explora a história e a cultura das ruas de Nova York desde os tempos pré-automóvel até 

o presente. Esta análise permite uma compreensão de como a cidade - embora o mais bem servida por 

transporte de massa nos Estados Unidos - renunciou lentamente o que era uma rica concepção multi-

dimensional da rua como espaço público para dar lugar a uma mentalidade que prioriza o movimento rápido de 

carros e caminhões. Central para a história é uma comparação de Nova York com Londres, Paris e Copenhague. 

Nova York, embora para muitos a cidade mais vibrante e dinâmica na Terra, ainda tem lições a tirar da Velha 

Europa. 

Trailer:  

  

https://www.youtube.com/watch?v=9qn8Ja8vFms
https://www.youtube.com/watch?v=T3Fjf_nNfyM
https://www.youtube.com/watch?v=6roX9u4sQVk
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Filme: https://vimeo.com/26396887 Duração: 57 minutos 

        

   

10- Motoboys - Vida Loca 

País: Brasil Ano: 2003 Diretor: Caíto Ortiz 

Sinopse: A vida de cinco motoboys, entre eles uma motogirl, revelando sua intimidade, comportamento, medos e 

sonhos. Diversas autoridades paulistanas foram entrevistadas, tais como o arquiteto e urbanista Paulo Mendes da 

Rocha, o apresentador Serginho Groisman, o jornalista Gilberto Dimenstein, o psicanalista Jacob Goldberg e ainda 

médicos, taxistas e motoristas em geral. Todos personagens da história cotidiana de São Paulo que se encontram 

diariamente no trânsito. 

Filme: https://www.youtube.com/watch?v=dOElC25Yq4k Duração: 54 minutos 

        

  

11- Taken For a Ride 

País: EUA Ano: 1996 Diretor: Jim Klein and Martha Olson 

Sinopse: Em 1957 a General Motors, passando por dificuldades nos EUA, iniciou uma mobilização intensa em 

favor do transporte individual, e deflagrou uma onda de boatos de que o Bonde atrapalhava o trânsito. Em 

seguida, iniciou-se o processo de sucateamento dos bondes, acompanhado de muita propaganda de que os 

automóveis eram mais confortáveis... 

Filme: https://www.youtube.com/watch?v=EShbIA5aQAc Duração: 53 minutos 

        

  

12- Impasse 

País: Brasil Ano: 2010 Diretor: Juliana Kroeger e Fernando Evangelista 

Sinopse: Em maio e junho de 2010, milhares de pessoas foram às ruas de Florianópolis para protestar contra o 

aumento da tarifa do transporte coletivo. Além de cenas que não foram exibidas em nenhuma tevê, incluindo 

flagrantes de violência durante os atos públicos, Impasse revela o que pensam usuários, trabalhadores, 

especialistas e empresários do transporte. Expõe as contradições e as diferenças de posição dos estudantes, dos 

representantes do governo municipal e do governo estadual. Discute questões que se entrelaçam e se 

completam: Por que a cidade se tornou um símbolo na luta pelo transporte público? O que aconteceu durante a 

ação da polícia militar na Universidade do Estado de Santa Catarina? Por que a mobilidade urbana é um dos 

grandes temas do século XXI? Existe, afinal de contas, saída para este impasse? 

Trailer:  

  

Filme: https://vimeo.com/50301453 Duração: 52 minutos 

        

  

https://vimeo.com/26396887
https://www.youtube.com/watch?v=dOElC25Yq4k
https://www.youtube.com/watch?v=EShbIA5aQAc
https://vimeo.com/50301453
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13- Pedal 

País: EUA Ano: 2001 Diretor: Peter Sutherland 

Sinopse: Documentário sobre os “bike messengers” da cidade de Nova Iorque, na visão dos próprios ciclistas e 

também de outras pessoas envolvidas, como o proprietário de uma empresa de entregas por bicicleta, um 

motorista e autoridades. 

Filme: https://www.youtube.com/watch?v=EyitrLKUUJI Duração: 52 minutos 

  

        

  

14- We are traffic! 

País: EUA Ano: 1999 Diretor: Ted White 

Sinopse: Documentário que narra o início do movimento conhecido como Massa Crítica em San Francisco, 

durante 1992 e nos anos seguintes. Por um lado, We are Traffic! mostra o início de um movimento que desafia a 

hegemonia do automóvel, propondo a bicicleta como alternativa de mobilidade, e, por outro, apresenta uma 

análise da Massa Crítica, que desafia a própria noção do que deve ser um movimento político e como funciona. 

Filme: https://www.youtube.com/watch?v=m4Gcd2NIzfU Duração: 50 minutos 

        

  

15- Metroxical New York 

País: EUA, India Ano: 2011 Diretor: Kousalya Jeganathan e 

Mohandass Radhakrishnan 

Sinopse: Criando um impacto intenso sobre os viajantes do metrô, os músicos do metrô da cidade de Nova 

Iorque momentaneamente imputem um equilíbrio em suas rotinas outrora alienadas e mundanas. Artistas 

amadores subterrâneos encontram-se como terapeutas musicais ao vivo cujas sessões adicionam cor a 

pensamentos em preto e branco. Para os artistas de metrô de Nova Iorque, bandas e músicos, sua música 

significa vida. Para os passageiros de metrô, é uma fase transitória. A beleza está na conexão entre o criador e o 

buscador. 

  

Trailer:  

  

Filme: https://www.youtube.com/watch?v=TmaF7lhIjS4 Duração: 42 minutos 

        

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=EyitrLKUUJI
https://www.youtube.com/watch?v=m4Gcd2NIzfU
https://www.youtube.com/watch?v=TmaF7lhIjS4
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16- No Son Las Bicicletas 

País: México Ano: 2014 Diretor: Ricardo Poery 

Sinopse: Onde há uma bicicleta, há também uma história humana, busca, luta, fracasso; talvez redenção. Este 

documentário explora algumas experiências sobre rodas e aborda as relações sutis entre os referidos meios de 

transporte e ao mundo que dá existência e significado. 

  

Trailer:  

  

  

Filme: https://www.youtube.com/watch?v=mP-ZVAp1AZE Duração: 42 minutos 

        

   

17- O Veículo Fantástico 

País: Brasil Ano: 2011 Diretor: Nicole DiSante 

Sinopse: A geógrafa norte-americana Nicole DiSante conta as agruras de quem prefere usar as magrelas para se 

deslocar pela cidade de Curitiba. Ela entrevistou o arquiteto e urbanista Jaime Lerner, que governou Curitiba por 

três mandatos, entre o começo dos anos 70 e 1992, técnicos do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de 

Curitiba (Ippuc), cicloativistas e usuários de bicicleta. 

Filme: https://vimeo.com/29168999 Duração: 34 minutos 

        

   

18- Portland: Celebrating America's Most Livable City 

País: EUA Ano: 2007 Diretor: Clarence Eckerson Jr. 

Sinopse: Documentário mostra por que Portland é considerada a melhor cidade dos Estados Unidos para se viver. 

A cidade conta com um sistema eficiente de transporte coletivo, baseado em bondes modernos (VLTs) e ônibus, 

com importante integração modal, e políticas públicas para pedestres, ciclistas e traffic calming. 

Filme: https://vimeo.com/12500173 Duração: 31 minutos 

        

   

19- Perrengue - O desafio da mobilidade em São Paulo 

País: Brasil Ano: 2013 Diretor: Murilo Azevedo 

Sinopse: Perrengue nasce da indignação com o problema que virou marca registrada da cidade de São Paulo: o 

trânsito. No documentário, quatro personagens de pontos distintos da região metropolitana apresentam os 

próprios dramas diários. Superlotação, estresse e perda de tempo. Além da rotina de uma cidade em plena crise 

https://www.youtube.com/watch?v=mP-ZVAp1AZE
https://vimeo.com/29168999
https://vimeo.com/12500173
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de mobilidade, Perrengue discute a formação da metrópole, o papel do carro no planejamento urbano das 

grandes cidades brasileiras e os interesses por trás da promoção de um modelo de transporte insustentável. 

Trailer:  

  

Filme: https://www.youtube.com/watch?v=o53FSMNfDio Duração: 26 minutos 

        

   

20- 130 KM - Vida ao Extremo 

País: Brasil Ano: 2014 Diretor: Rodolfo de Macedo e Luciano Trindade 

Sinopse: O caos de uma metrópole mostrado nos passos e descrito nas palavras de quatro pessoas que sentem 

na pele os problemas de morar nas periferias de São Paulo. A quase inexistente oferta de emprego e os rastros de 

uma cidade mal estruturada ao longo das décadas se refletem nas jornadas diárias de Maria Ednete, Heraldo, 

Flávia e Mateus, moradores dos quatro bairros extremos da capital paulista - Marsilac, Cidade Tiradentes, 

Tremembé e Raposo Tavares - que desafiam a imobilidade urbana da cidade. Assim como milhares de 

paulistanos, os quatro enfrentam longas distâncias, congestionamentos e transportes coletivos precários para 

chegar ao emprego na região central, motivados pelos anseios por uma vida melhor. 

Filme: https://www.youtube.com/watch?v=XP8JN1y9lmI Duração: 26 minutos 

        

 

21- Entre Rios 

País: Brasil Ano: 2009 Diretor: Caio Ferraz 

Sinopse: Faz um resgate histórico da importância dos rios no nascimento da cidade, mostra os impactos da 

chegada das estradas de ferro e detalha os problemas sanitários e o plano de urbanização pelo qual a cidade 

passou na década de 50, quando os rios passaram a ser considerados um obstáculo ao desenvolvimento e muitos 

viraram avenidas. 

Filme: https://www.youtube.com/watch?v=Fwh-cZfWNIc Duração: 25 minutos 

        

   

22- Movimento Caloi pela Mobilidade Urbana 

País: Brasil Ano: 2013 Diretor: Renata Falzoni 

Sinopse: Costurando depoimentos e imagens, em sua maioria captadas na rua, Renata Falzoni procura apresentar 

a possibilidade de uso da bicicleta na capital paulista. O documentário discute como o uso de bicicletas pode 

melhorar a qualidade de vida do cidadão e conta com participações de personalidades como Gilberto Dimenstein, 

José Police Neto (vereador do município de São Paulo), Paulo Saldiva e Willian Cruz (site “Vá de Bike). 

Filme: https://www.youtube.com/watch?v=rcH1m3wTv3c Duração: 24 minutos 

        

https://www.youtube.com/watch?v=o53FSMNfDio
https://www.youtube.com/watch?v=XP8JN1y9lmI
https://www.youtube.com/watch?v=Fwh-cZfWNIc
https://www.youtube.com/watch?v=rcH1m3wTv3c


SAPIENS: GRUPOS PREPARATÓRIOS | REDAÇÃO | Prof. Morgana Säge 
 

 
  

23- La Bicicleta es el Futuro 

País: Colômbia Ano: 2013 Diretor: René Rodríguez B. e Brandon Alfonso V. 

Sinopse: Documentário sobre o papel da bicicleta e da estrutura cicloviária na cidade de Bogotá. 

Filme: https://www.youtube.com/watch?v=iJU-5Q1DCUQ Duração: 24 minutos 

        

  

24- Go Up To New York, Go Down To Music 

País: EUA Ano: 2014 Diretor: Han Hu 

Sinopse: Documentário sobre os músicos do metrô de Nova Iorque. 

Filme: https://www.youtube.com/watch?v=qrdlmIThyrY Duração: 22 minutos 

        

   

25- Camelo 

País: Brasil Ano: 2011 Diretor: Antônio Fabrício 

Sinopse: "Camelo" é uma expressão popular para bicicletas, meio de transporte que faz parte do cotidiano de boa 

parte da população de Imperatriz, no Maranhão. "Camelo" é um documentário que propõe um recorte 

audiovisual na realidade de pessoas comuns, anônimos, estudantes e trabalhadores que têm a bicicleta como 

único, ou principal, meio de transporte. Estes personagens expõem suas perspectivas sob a cidade e as relações 

que a permeia. 

Filme: https://www.youtube.com/watch?v=_UcMcPQorm0 Duração: 22 minutos 

        

   

26- Brussels Express 

País: Bélgica Ano: 2012 Diretor: Sander Vandenbroucke 

Sinopse: Um documentário sobre mensageiros de bicicleta em Bruxelas, a cidade mais congestionada da Europa, 

com apenas 4% de viagens realizadas por bicicleta. 

Filme: https://www.youtube.com/watch?v=bXcCTT8hnok Duração: 20 minutos 

        

   

27- Ciclocidades - Documentário sobre bicicleta 

País: Brasil Ano: 2011 Diretor: Uirá Lourenço 

https://www.youtube.com/watch?v=iJU-5Q1DCUQ
https://www.youtube.com/watch?v=qrdlmIThyrY
https://www.youtube.com/watch?v=_UcMcPQorm0
https://www.youtube.com/watch?v=bXcCTT8hnok
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Sinopse: Documentário que mostra os benefícios da bicicleta no ambiente urbano. Bicicleta: veículo ágil, saudável 

e não poluente. Alternativa perfeita ao caos motorizado que se instala nas cidades brasileiras. 

Filme: https://www.youtube.com/watch?v=se9zcE3dV3o Duração: 19 minutos 

        

  

28- How a Bicycle is Made 

País: Inglaterra Ano: 1945 Diretor: Norman Lee 

Sinopse: Filme lançado em 1945 falando sobre o projeto e fabricação de bicicletas. O filme é ambientado na 

fábrica de bicicletas Raleigh em Nottingham, Reino Unido. 

Filme: https://www.youtube.com/watch?v=FaxRQh03BOw Duração: 17 minutos 

        

   

29- Groningen: The World's Cycling City 

País: Holanda Ano: Diretor: Clarence Eckerson Jr. 

Sinopse: Groningen decidiu na década de 1970 implementar políticas para tornar mais fácil para quem quiser 

andar a pé e de bicicleta, e desencorajar o uso de carros no centro da cidade. Tornando algumas ruas de uso 

exclusivo para pedestres, construindo ciclovias em toda parte, e criando um padrão único de transporte que 

proíbe a circulação de veículos atravessarem através da cidade, Groningen, na verdade, fez da bicicleta - na 

maioria dos casos - a escolha mais rápida e preferida de transporte. 

Filme: https://vimeo.com/76207227 Duração: 16 minutos 

        

   

30- Cycling Friendly Cities 

País: Holanda Ano: 2010 Diretor: 

Sinopse: Este vídeo apresenta uma visão sobre a qualidade das cidades através do planejamento inclusivo para 

ciclistas e pedestres.  O cenário para o vídeo “Pedalando Cidades Amigáveis” veio de Enrique Peñalosa, ex-

prefeito de Bogotá, que usou as políticas holandesas e dinamarquesas para o planejamento de transporte urbano 

para criar um modelo social para sua cidade. O documentário foi produzido pela I-CE Interface for Cycling 

Expertise 

Filme: https://www.youtube.com/watch?v=DuuyJMSysy8 Duração: 15 minutos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=se9zcE3dV3o
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