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Acompanhando a tendência mundial, o Brasil chegou ao início do século XXI 
como um país urbano, com cerca de 82% da sua população vivendo em cidades. 
Em paralelo, as cidades brasileiras têm se deparado com um aumento impressio-
nante no uso de automóveis, tendo sua frota circulante aumentado mais de 100% 
em dez anos (de 2002 a 2012). 

Se pararmos para refletir, o cenário atual é exatamente o contrário do que 
as cidades deveriam ser: espaços de encontros, trocas e interações entre pesso-
as. Por mais de 3 mil anos, as cidades existiram exatamente com esse objetivo. 
Contudo, nos últimos cinquenta anos, houve uma inversão completa da função 
das cidades. Elas passaram a ser desenhadas e planejadas para acomodar veículos; 
as cidades para pessoas passaram a ser cidades para carros.

Essa tendência é especialmente alarmante se consideramos que a taxa de 
motorização nas cidades brasileiras ainda é relativamente baixa em comparação 
com países mais desenvolvidos. Aqui, o número de automóveis particulares a cada 
mil habitantes ainda é três vezes menor que a média europeia.

Soa bastante óbvio dizer que urbanistas e planejadores urbanos devem abordar 
temas como transporte, habitação e emprego de maneira conjunta. No entanto, 
durante grande parte do século XX, não foi isso que aconteceu. O que predomi-
nou foi a separação entre usos e circulação, produzindo cidades com mobilidade 
limitada e territórios socialmente desiguais.

Como as cidades brasileiras podem enfrentar esse desafio? Não há respostas 
fáceis para essa questão, mas o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvol-
vimento (ITDP Brasil, sigla em inglês para Institute for Transportation and 
Development Policy) acredita que tornar as cidades mais humanas e equitativas, 
com mais qualidade de vida para seus habitantes – por meio de intervenções nos 
sistemas de transporte e de mobilidade urbana, na ocupação e uso do solo –, deve 
ser uma das grandes prioridades das políticas públicas do país. 

Em conjunto com o Ipea, o ITDP Brasil busca com esta publicação colocar 
a mobilidade como lente principal para leitura e análise do espaço urbano, qualifi-
cando o debate a fim de produzir espaços mais acessíveis, sustentáveis e equitativos.  

Que a leitura deste livro, fruto de um inovador esforço coletivo, inspire a 
mudança para transformarmos nossas cidades em lugares melhores para se viver. 
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