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Do Sonho à Realidade, ou de Como o Automóvel Passou de Mito a Pesadelo 

Quando em meados dos anos 60 do século passado, Colin Buchanan apresentava o seu 

relatório sobre o tráfego nas cidades1, poucos souberam antecipar que se estava perante a 

constatação e demonstração de uma das mais importantes condicionantes do futuro da 

mobilidade urbana. Numa época em que os fabulosos 30 anos de crescimento económico do pós-

guerra estavam no seu apogeu; quando outros 4 fabulosos (estes de Liverpool) revolucionavam a 

música popular e ditavam os padrões da moda; quando os ventos das revoltas juvenis de Maio de 

68 e da Primavera de Praga anunciavam a contestação às sociedades condicionadas (fosse pela 

ditadura do consumismo, fosse pela do Estado), quando a produção automóvel disparava e se 

transformava como o principal motor da economia dos países mais industrializados do Mundo, eis 

que um rigoroso relatório vinha questionar de forma inequívoca que o futuro da mobilidade urbana 

não poderia assentar no automóvel. Não só as nossas cidades não estavam preparadas para 

absorverem esse tráfego, como isso significaria uma tão profunda alteração dos nossos modos de 

vida, que as consequências para a vida urbana e a sociedade democrática seriam inimagináveis, 

mas certamente preocupantes. Para quem via no automóvel o maior símbolo da modernidade, o 

principal motor das economias desenvolvidas e com maiores interesses na exploração do 

petróleo, o (quase) incontestável fetiche do novo status urbano e, sem dúvida, o instrumento da 

democratização da mobilidade individual, tais constatações constituíram um verdadeiro choque. 

Longe estavam os tempos laudatórios em que se tinha afirmado sobre o automóvel, 

 

“It is probable that no invention of such far reaching importance was ever diffused 
with such rapidity or so quickly exerted influences that ramified through the national 
culture, transforming even habits of thought and language”2, ou ainda que “car 
ownership has created an ‘automobile psychology’; the automobile has become a 
dominent influence in the life of the individual and he, in a very real sense, has 
become dependent on it”3. 

Como é frequente na história das ideais e da evolução das sociedades ocidentais, este 

                                                
1 Traffic in Towns, Her Majesty’s Stationeri Office, London, 1963. 
2 Recent Social Trends in the United States”, Report of the President’s Research Committee on Social Trends, NY and 
London, McGraw-Hill, 1933, pg. 172. 
3 Idem. 
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“sobressalto” começa por ser partilhado por uma pequena minoria (o próprio relatório Buchanan, 

como viria a ficar conhecido, apesar de todas as críticas e prognósticos negativos quanto ao futuro 

da sociedade do automóvel, não deixava de apontar medidas de minimização dos seus impactes 

na urbe e de formular propostas para a sua adaptação às crescentes do tráfego), acabando antes 

por fundamentar importantes alterações na paisagem urbana (de que Hong Kong, a nova cidade 

de Luvaina e a Défense, em Paris, são exemplos) em vez de suscitar uma reflexão mais profunda 

e estratégica quanto ao devir da cidade, onde a mobilidade se afirmava como mais um direito 

urbano. 

 

No entanto, não foi preciso esperar muito tempo para se perceber que algo mais havia que 

fazer para além da construção de mais auto-estradas e vias rápidas urbanas ou de imensos 

espaços e edifícios dedicados aos 70 % do tempo em que o automóvel estava parado. A primeira 

crise do petróleo, logo no início dos anos 70 veio colocar na ordem do dia duas questões 

fundamentais, que passaram a determinar toda a evolução do sistema de transportes: o tempo 

dos combustíveis baratos iria acabar e, quer pelas suas implicações económicas, quer sobretudo 

geopolíticas, o centro de decisão deixava de estar apenas nos países de cultura ocidental, para 

incluir também quem produzia e condicionava o mercado do “ouro negro”. As guerras pelo 

controlo dessa produção, que se sucederam com uma cadência cada vez maior, aí estão a 

demonstrá-lo. 

 

Se, por um lado, a energia que alimentava o funcionamento das sociedades modernas e, 

em particular, os seus sistemas de transportes, deixava de ser considerada um bem inesgotável e 

acessível, por outro lado, a constante pressão do automóvel nas cidades – derivada do 

crescimento da taxa de motorização e da transferência modal do transporte colectivo para o 

individual – conduzia ao surgimento de custos e impactes (associados ao congestionamento do 

tráfego, aos acidentes rodoviários e às emissões poluentes) cada vez mais incomportáveis e 

pondo em perigo o próprio funcionamento e competitividade das cidades. 

 

O tempo do todo-poderoso automóvel começava a conhecer o seu ocaso. Porém, tal não 

significaria que as sociedades estivessem prontas para abandonar este importante meio de 

transporte. Passados 80 anos sobre as conclusões do relatório da comissão presidencial 

americana, a constatação de que o ser humano se tinha tornado, de certo modo, dependente do 

automóvel para a sua vida quotidiana, estava mais presente que nunca, constituindo o principal 

obstáculo para se desbravar outro caminho.  

 

Mas algo de novo é forçoso constatar. Dos encómios a um futuro assente na mobilidade 
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em transporte individual, passou-se para uma consciência colectiva (aliás traduzida em vários e 

importantes documentos de organizações internacionais) de que o automóvel tem de ser 

“domesticado” e que a mobilidade urbana tem de passar a ser assegurada com o recurso a outros 

modos de transporte. O “mito” transformou-se assim, progressivamente, num “pesadelo”, para o 

qual há que procurar o antídoto certo, de modo a se poder continuar a usufruir das suas inegáveis 

vantagens, sem com isso pôr em causa o futuro colectivo das nossas cidades, ou mesmo do 

planeta que habitamos, como apontam os estudos sobre as alterações climáticas e as suas 

causas antropogénicas. 

 

Uma Mobilidade mais Amiga do Ambiente e mais Solidária 

Não há cidade sem movimento, nem sociedade que prescinda das interacções entre os 

seus membros. O problema não está por isso no regresso a um passado, mais idealizado que 

real, onde tudo estaria ao pé de casa e onde as necessidades de transporte seriam diminutas. 

Esse mito esconde na prática uma ideologia reaccionária, que o progresso da humanidade 

desmente, apesar de todos os sobressaltos, falhanços e desastres que o processo tem 

comportado. A questão que se coloca não pode ser o retornar às épocas onde só os poderosos 

tinham o privilégio e os meios para se deslocarem, onde as trocas económicas eram incipientes e 

o emprego definido pelo nascimento. Todavia, o futuro da mobilidade urbana também não pode 

ser perspectivado como uma simples projecção de tendências observadas no passado. Nesse 

caso, não só o ponto de chegada não tenha sequer condições de existir, como a destruição dos 

espaços urbanos tal como os conhecemos e os impactes ambientais irreversíveis, seriam 

imensos. 

 

Ao reaccionarismo do regresso a uma sociedade de características feudais; ao 

catastrofismo dos que não conseguem articular a modernidade com o respeito pelo ambiente; ou 

à inconsciência ignorante dos que consideram que tudo se haverá de resolver por uma qualquer 

inovação tecnológica, há que opor novos paradigmas para a mobilidade urbana.  

 

Para que novas formas de deslocação se possam desenvolver e constituir um novo 

paradigma para a mobilidade urbana, há quatro estratégias que se afiguram como imprescindíveis 

concretizar: 

1. Promover a intermodalidade: A complexidade e diversidade dos modos de vida e das 

necessidades de deslocação exigem não só que se utilizem todos os modos de transporte 

disponíveis (dos motorizados aos suaves, dos públicos aos privados, dos individuais aos 

colectivos), como que a passagem de um modo para outro se processe sem atritos, isto é, que os 

vários modos de transporte estejam articulados entre si e que as mudanças não sejam 
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penalizadoras, quer em tempos de espera e condições físicas, quer no custo. Tal exige uma 

eficiente integração funcional e tarifária entre os vários modos de transporte e sistemas que 

promovam e facilitem a utilização combinada de transportes individuais (motorizados ou não) e 

colectivos, públicos ou partilhados. 

 

2. Favorecer uma repartição mais amiga do ambiente: Face ao actual domínio do 

automóvel, é forçoso reequilibrar a repartição modal. Desde logo favorecendo o transporte 

colectivo, não mais concebido como o transporte dos que não têm automóvel, mas como o modo 

mais eficaz de satisfazer maiores procuras e diminuir o espaço a afectar às deslocações 

motorizadas. Mas também através da reabilitação do andar a pé e de bicicleta, criando condições 

favoráveis e seguras para esse tipo de deslocações e eliminando os inúmeros obstáculos que se 

foram criando nas nossas cidades a esses meios de transporte. 

 

3. Melhorar as condições de segurança e fluidez do tráfego: Pensar que, face à 

importância actual do automóvel nas deslocações urbanas, será suficiente actuar na promoção de 

alternativas ao seu uso e na introdução de restrições de acesso a zonas cada vez mais extensas 

da cidade, é votar essa políticas ao fracasso, tanto mais rápido e dramático (porque inibidor de 

soluções exequíveis) quanto maior for a força da sociedade civil. Assim, ao mesmo tempo que se 

promovem alternativas e condicionantes ao uso abusivo do automóvel, há que melhorar 

significativamente a gestão do tráfego urbano, para o que já se dispõe de um poderoso e eficaz 

cardápio de soluções e tecnologias.  

 

4. Articular transportes e usos do solo: As necessidades de deslocação resultam da 

dispersão das actividades no espaço urbano. Actuar no sistema de transportes e mobilidade sem 

o fazer igualmente ao nível do urbanismo e do ordenamento do território, é construir por um lado e 

destruir por outro. Criar condições para o retorno à cidade-centro (onde as redes de transporte 

colectivo são mais densas e onde as distâncias a percorrer são mais curtas); fomentar a 

complementaridade de usos do solo e consolidar ou promover novas centralidades urbanas 

(nomeadamente através da densificação urbana em torno das estações de comboio e metro); 

recuperar a rua como espaço de convívio, coesão social e urbanidade; desenvolver projectos de 

transportes em sítio próprio associados a políticas de regeneração urbana; implementar políticas 

de estacionamento articuladas com a oferta em transporte público, são alguns exemplos de como 

se pode promover essa desejável simbiose. 

 

Não se nega que os desafios que o futuro da mobilidade urbana coloca são complexos, 

nem que os problemas que urge resolver neste domínio exigem modos de actuar e meios que 
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nem sempre são fáceis de instituir e mobilizar. Mas sabemos que o caminho trilhado até agora só 

pode conduzir ao agravar dos problemas ambientais, urbanos e sociais. Sabemos também que 

outros conseguiram, senão superá-los completamente, pelo menos inverter a tendência e pôr em 

prática soluções inovadoras e socialmente aceites, que apontam para futuros mais promissores. O 

principal problema que tiveram de enfrentar foi o dos “poderes instituídos” e vencer a “preguiça 

mental” em analisar os problemas nas suas diferentes vertentes e pensar soluções que melhor 

respondam aos objectivos a atingir. Isso, se bem que difícil, está certamente ao nosso alcance! 


