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 Explanação das perspectivas A,B,C e D (introdução)
A perspectiva  A consiste  em  discorrer  sobre  o  crescimento  produtivo  da 

indústria automobilística no Brasil nos próximos 4 anos, baseando-se em dados, os 

quais  mostram  que  a  relação  habitante/carro  tem  diminuído  cada  vez  mais  ao 

decorrer dos anos, segundo os especialistas este decréscimo tem como tendência 

aumentar, equiparando-se com a situação atual dos países desenvolvidos, como na 

Europa e nos EUA, em que essa relação chega quase a 1. 

Os  fatores  citados,  em  ambos  os  textos,  que  culminam  para  esse 

crescimento, são: aumento do poder aquisitivo, ascensão das classes econômicas, 

aumento  de  créditos,  aumento  de  investimentos  em  plantas,  tecnologias,  pelas 

montadoras e chegada de novas fábricas e marcas.

Mesmo com esse cenário otimista, há ainda alguns ‘gargalos’,  como diz o 

autor  de  um  dos  textos,  servindo  então  como  contra-argumentos  para  esta 

perspectiva positiva, os ‘vilões’ para que este crescimento não seja tão incisivo, são:  

a carga tributaria, o cambio e a infra-estrutura.

Entretanto estes contra-argumentos são mostrados de forma difusa, ou seja, 

não  tão  importantes,  levando-nos  a  inferir  que  o  crescimento  automobilístico 

mencionado é uma certeza. 

Por fim, ambos os textos relaciona este crescimento do setor automobilístico 

com o prospero desenvolvimento econômico do Brasil, induzindo-nos a concluir que 

este aumento da produção só trará aspectos benéficos para o país. Contudo, esta 

conclusão, pode se intitular como errônea, quando se tem conhecimento de outras 

conseqüências que este crescimento pode ocasionar. 

Assim, podemos dizer que o argumento apresentado, tem uma conexão falha 

entre as premissas e conclusão, pois por mais que as premissas sejam baseadas 

em dados verídicos,  a conclusão que se tem do beneficio das mesmas é falha, 

tendo em vista conseqüências não relatadas no texto, com grandezas não somente 

econômicas, mas sim sociais.

A perspectiva B coloca em pauta o congestionamento crescente na grande 

São Paulo, um dos provocadores, citado pelo autor, é o número de caminhões em 

circulação,  para  combater  este  fator,  medidas  públicas  foram  e  são  utilizadas, 

entretanto as mesmas têm curto tempo de efetivação, pois o problema se encontra 

não somente na questão do número de caminhões, mas também no numero da frota 



de  automóveis  como  um  todo  e  na  infra-estrutura  precária,  tornando-se  esse 

problema  cada  vez  mais  difícil  de  reverter  em  curo  prazo.  Sendo  fundamental, 

evidenciar,  que  o  transporte  de  cargas  (caminhões)  é  um serviço  social,  o  que 

proporciona uma visão mais flexível do mesmo.

Além  do  congestionamento  também  é  citado  outros  problemas,  como  os 

investimentos ineficientes realizados no transporte público, com isso não há uma 

atração  por  parte  dos  indivíduos  para  o  mesmo,  resultando  na  escolha  por  um 

transporte individual, por conseguinte em numero maior de automóveis.

Além deste aspecto há outros iminentes no congestionamento, entretanto não 

tão explícitos, os quais foram levantados por Cintra, que são: os desgastes mentais 

e físicos, e também a improdutividade, pela perda de tempo do individuo no trânsito. 

Tendo em vista esses prejuízos causados pelo congestionamento, encontram-

se  em  discussão  alguns  projetos  para  minimizar  o  mesmo,  como  um  maior 

investimento no transporte publico, uma viabilização para a circulação de bicicletas, 

redirecionar  os  investimentos que visam melhorar  o  paisagismo da cidade,  para 

investimentos que sejam realmente eficazes no combate contra o transito e também 

a melhoria na gestão da frota.

Por ultimo, o autor deixa explicito que este problema só tende a crescer, e 

que o mesmo não só atingi a grande São Paulo, pois a mesma funciona como uma 

macrometropole,  influenciando  diretamente  em  outras  regiões,  por  conseguinte 

sendo  considerada como núcleo das empresas inovadoras,origens de cargas, tendo 

uma concentração de trabalho e serviços.

O argumento encontrado nesta perspectiva pode-se dizer como válido uma 

vez que dispõe de dados condizentes com a realidade, porém o mesmo peca ao não 

apresentar uma conclusão com soluções efetivas para o problema. 

O  texto  da  perspectiva  C  é  uma  analise  histórico-politica  da  situação  de 

mobilidade e transporte no Brasil, ele enfatiza, baseando-se em dados anuais, que 

as condições de transporte no Brasil, foram mudando gradativamente, passando de 

bondes e trens, para ônibus, metros e carros. Esta mutação foi correlacionada com 

os diferentes governos (municipais e estaduais) que São Paulo teve ao decorrer dos 

anos. 

Podendo-se  observar  o  forte  investimento  nas  construções  viárias  e  a 

desatenção no que desrespeito a modernização do transporte coletivo, levando a 



pensar que a partir destas construções viárias a questão da mobilidade poderia ser 

resolvida, contudo este pensamento encontra-se questionável, uma vez que a frota 

de automóveis aumentou, e os congestionamentos continuam a acontecer. 

Com isso o transporte coletivo disputa ‘seu espaço nas ruas’ com carros e 

motos, culminando em uma crise de mobilidade que se torna mais aguda para os 

usuários  de  transporte  coletivo,  e,  por  conseguinte  para  a  população  de  menor 

renda, que se encontra como sendo a maior usuária dos mesmos. 

Com todo esse escopo é  possivel  inferir  que a  parceria  entre  política  de 

circulação municipal (construções viárias...) e automóvel, não avaliam a demanda e 

os interesses da maioria da população.

Uma solução para este problema foi a implantação do metrô, entretanto as 

obras para o mesmo requer muito investimento e tempo, assim sendo uma solução 

de médio a longo prazo.  Para  então se  ter  uma solução eficaz,  é  necessário  o 

investimento no sistema de ônibus, que é acusado pelo autor do texto como sendo 

um  sistema ‘arcaico’.

O texto utiliza-se de argumentos com respaldo de pesquisas relativamente 

recentes e antigas, assim sendo feita uma comparação válida entre as diferentes é 

poças do transporte em São Paulo.

A  última  perspectiva  que  é  a  D,  também  discorre  sobre  a  questão  da 

mobilidade,  entretanto  enfoca  nas  soluções  passiveis  de  serem  tomadas  para 

minimizar este problema. Ela aponta como o principal  fator para tal  problema, o 

crescimento desordenado urbano, e também relata que o governo precisa deixar de 

investir em ‘asfalto’ e no transporte individual.

É  explanado  que  um  dos  meios  para  se  ter  uma  melhora  nos 

congestionamentos é a substituição do transporte individual pelo coletivo. Outro fator 

que visa esta ‘remediação’ é um melhor planejamento do uso do espaço público, 

concentrando assim as redes de transporte nas áreas de maior concentração da 

população. Além  destas  ações,  outras  medidas  são  supostas,  entretanto  as 

mesmas são consideradas extremas, como: aumentar cinco vezes mais corredores 

de ônibus, proibir estacionamentos nas ruas, cobrar pedágio no centro da cidade, 

tarifa zero no transporte coletivo e limite ao licenciamento de carros.



Por  fim,  esta  perspectiva  D,  nos  relembra  do  problema,  e  alerta  que  é 

necessário que se tome algumas atitudes agora, para que no futuro não seja preciso 

utilizar as medidas extremas, como as relatadas acima.



Divergências e convergências entre as perspectivas.

A divergência que se destaca, é a divergência entre a perspectiva A e as 

perspectivas restantes (B,C e D), pois a primeira perspectiva (A) destoa das outras 

quando trata o aumento da produção de carros como tendo somente consequências 

benéficas  para  a  sociedade,  desconsiderando  a  questão  da  mobilidade  e  do 

aumento desenfreado da frota de automóvel.

Ao contrário da perspectiva A, as outras enfocam no problema da mobilidade, 

e principalmente tem como objeto o congestionamento na grande São Paulo, o que 

é uma conseqüência negativa por causa do alto grau de produção automobilística, 

entretanto  cada  enfoque  é  feito  de  forma  diversificada,  essa  é  a  divergência 

mostrada entre as mesmas.

A perspectiva B se detém a explicar o congestionamento abordando como 

fator culminante para este problema, o numero de automóveis circulantes na cidade, 

e ressaltando que a frota de caminhões não é a principal causadora do transito na 

cidade. Com isso, ressalva que não se torna uma medida eficaz ‘diminuir’ o tempo 

dos caminhos nas estradas, uma vez que os mesmo funcionam como serviço social 

e precisam circular.

O texto C diverge dos demais, pois tem um embasamento mais aprofundado 

sobre as causas  do congestionamento, abordando fatores políticos-economicos pra 

fazer sua crítica a este problema.

A perspectiva D discorre de uma forma mais direcionada na formação de 

soluções para o problema, e também critica fortemente as atitudes executadas e 

não executadas pelo governo. Assim se equiparando com a perspectiva C.

Em conclusão as três perspectivas:B,C e D. Convergem quando relatam as 

medidas a serem tomadas pelo  governo, como a priorização e modernização do 

transporte publico. Somente divergindo, quando na perspectiva D, são elucidadas 

algumas ações mais radicais.

Em conclusão, há divergências, entre todas as perspectivas, contudo a qual 

se evidencia como mais explicita é entre a perspectiva A e as outras, enquanto as 

outras perspectivas abordam um ponto em comum, e com olhares semelhantes.



Parecer sobre o debate(conclusão).

O debate se faz necessário, uma vez que todos estes assuntos estão em 

evidencia.  Entretanto  há  um  desequilíbrio,  no  que  tange,  ao  embasamento  de 

algumas proposições,  por  exemplo nas perspectivas A e B, não encontra-se um 

arranjo de idéias tão convincentes quanto nas perspectivas C e D.

Mesmo  com a  ausência  de  um embasamento  mais  profundo,  dá-se  para 

inferir  algumas  opiniões  sobre  ‘os  dois  lados  da  moeda’,  sendo  assim  uma 

discussão infinita, uma vez que tenham pessoas adeptas pelas duas correntes de 

pensamentos, ou seja, aqueles que defendem o avanço do número de carros, em 

vista do desenvolvimento econômico, e aqueles que são contra a visão do uso de 

transporte individual, e sendo a favor do transporte coletivo, como meio de minimizar  

o congestionamento.

Por fim, cada uma tem sua consistência válida, uma vez que representam a 

realidade do País, em diferentes aspectos.
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