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1.Breve explanação das teses centrais (introdução).

    A tese central da perspectiva A diz que o crescimento do país irá ser refletido no 

aumento  da  proporção entre  habitantes  e  automóveis.  Ou  seja,  basicamente  os 

textos  utilizam  diversos  dados  que  indicam  que  países  mais  desenvolvidos 

economicamente têm altas taxas de automóveis por habitante, e que ao passo que o 

Brasil crescer ele terá cada vez mais carros nas ruas. Poderia ser dito que os textos 

tentam induzir o leitor a acreditar que  o aumento do número de automóveis por 

pessoa é uma consequência necessária (e boa) do crescimento do país, além de 

impulsioná-lo. Para isso, a perspectiva defende que deveriam haver incentivos para 

que  as  indústrias  automobilísticas  produzissem  cada  vez  mais  (redução  de 

impostos, por exemplo). Porém, a passagem das premissas para a conclusão não 

fica muito clara. Afinal, não é evidente que aumentar o número de carros nas ruas é 

acelerar o desenvolvimento do país, principalmente se tratarmos “desenvolvimento” 

em termos qualitativos.

    Para defender  a  tese que as empresas de transporte  não são as principais 

causadoras do problema do trânsito nas grandes cidades (em especial na grande 

São Paulo), o texto da perspectiva B utiliza uma série de argumentos. Entre eles, 

afirma  que  os  congestionamentos  não  são  causados  apenas  pelos  grandes 

veículos, mas sim por uma maioria de veículos individuais que cresce cada vez mais 

devido ao aumento das grandes cidades e da própria frota de veículos. Além disso, 

afirma-se que o transporte  de cargas é um serviço social,  já  que ele  transporta 

coisas que são necessárias à vida humana, e ressalta-se a negligência do governo 

no setor de transportes. Ainda é sugerida uma solução para que as empresas do 

setor de transporte  não fiquem obsoletas:  investimentos em inovação logística e 

tecnológica.

   O texto da perspectiva C afirma que a crise da mobilidade é causada por fatores 

político-econômicos  que  favoreceram  uma  cultura  de  transporte  individual  em 

detrimento do coletivo, tornando a vida difícil  para as classes menos abastadas. 

Para  isso  utiliza  uma série  de  argumentos  estatísticos  e  históricos,  entre  eles  o 

histórico de investimentos em transportes  público  e  individual  da capital  paulista 

(lembrando  a  tendência  rodoviarista  de  vários  governos  que  priorizavam  a 

construção de anéis viários e/ou vias expressas). Além de ressaltar o fato de que o 



problema da mobilidade é encarado como problema do congestionamento.  Para 

solucionar o problema, os autores propõem, entre outras coisas, um investimento na 

modernização dos transportes coletivos que são ultrapassados (ônibus de modelos 

antigos).

    A perspectiva D defende a adoção de medidas radicais para resolver o problema 

da  crise  da  mobilidade.  Essas  medidas  radicais  visariam  priorizar  o  transporte 

coletivo  em detrimento  do  individual.  Essa  perspectiva  afirma  que o  colapso no 

trânsito é resultado do culto ao automóvel e que quando se planta asfalto se colhe 

congestionamento.  As  medidas  radicais  incluiriam  desestímulo  ao  uso  de 

automóveis  individuais  para  que  o  transporte  público  e  individual  alternativo 

(bicicletas,  por  exemplo)  ocupe  este  espaço.  Tudo  isso  se  refletiria  em  melhor 

qualidade de vida e produtividade.



2.Divergências entre as perspectivas.

    A perspectiva A é a mais estranha de todas no que se refere ao fato de não ter considerado a 

existência  de  uma crise  na  mobilidade,  ao  contrário  das  outras.  Enquanto  as  outras  três 

perspectivas ressaltaram que há esse problema, ela omitiu-o.  Uma prova disso é a seguinte 

afirmação do segundo texto:”Os especialistas e executivos confirmam que o Brasil tem 

capacidade  para  suprir  tamanha  demanda  daqui  a  cinco  anos.  (AUTO  PRESS, 

2010)”

    Além disso, o aumento do número de automóveis é tratado como algo bom e não 

como problema, divergindo das outras visões. 

    Enquanto isso, a perspectiva B aborda o tema com um olhar mais voltado para a 

defesa das empresas de transporte. O texto não nega que há um caos no trânsito da 

metrópole paulista - onde está o enfoque da abordagem -, porém faz de tudo para 

tirar grande parcela da responsabilidade que as empresas de transporte tem sobre 

esse aspecto. Uma passagem interessante do texto é a seguinte:

A  Prefeitura  de  São  Paulo  rebate  com  argumento  baseado  em 

dados da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) que aponta 

um  caminhão  leva  cerca  de  50  minutos  para  ser  removido, 

dependendo  da  gravidade  da  ocorrência,  provocando 

congestionamentos. Em uma via expressa, por exemplo, cada 15 

minutos  de  interrupção  de  tráfego  provoca  três  quilômetros  de 

lentidão.

O fato é que o congestionamento em si não é causado apenas por 

caminhões e todos sofrem com os atrasos. Cintra diz que a crise 

de  mobilidade  não  significa  apenas  desgaste  psicológico,  mas 

mental  e  físico  também.  “Milhões  de  pessoas  ficam  paradas 

quando poderiam estar produzindo”, afirma. (PASSOS, Renata, p8-

14, 2008)

    

   É fácil observar que ao invés de rebater o argumento da Prefeitura paulistana, o 

trecho se  reduz a  dizer  que a culpa  dos congestionamentos  não é  apenas dos 

caminhões (o que é óbvio), e introduz uma premissa que não serve para contra-

argumentar (a mobilidade significa desgaste, mas isso reforça mesmo a idéia de que 



os caminhões não tem uma parcela de culpa na crise dos transportes?).

    Outro  ponto  importante,  é  a  causa que cada ponto  de  vista  aponta  para  o 

aumento  do  número  de  carros  (sendo  ele  um  problema,  ou  não).  Enquanto  a 

primeira abordagem trata o fato como resultado do crescimento do país (utilizando 

para  isso  dados  que  mostram  países  desenvolvidos  como  tendo  uma  maior 

proporção de carros por pessoa),  a segunda assevera que a causa é a falta de 

investimentos  do  governo  em  transporte  público.  Já  às  visões  C  e  D  são 

semelhantes,  pois  ambas  indicam  que  ele  é  causa  de  toda  uma  conjuntura 

econômico-ideológica (D, por exemplo, destaca o culto ao automóvel). 

    Como solução para a questão, os autores da perspectiva B citam um possível 

maior investimento em transportes coletivos, em individuais alternativos (bicicletas), 

alternativas  para  a  locomoção  de  cargas  (trens  de  passageiros  carregando 

mercadorias à noite),  ou até construção de mais pontes nas marginais Tietê (no 

caso da capital paulista, obviamente).  A visão C também propõe investimento  em 

transporte público, mas destaca que esse investimento deve ser principalmente em 

termos de modernização. Já D, sugere algo muito semelhante do que foi proposto 

pela  B e  pela  C (maiores  investimentos  em transportes  públicos  e alternativos), 

porém  com  uma  abordagem  mais  radical,  acreditando  numa  coerção  sobre  o 

transporte individual em favorecimento do coletivo, sendo esta a solução proposta. 

Também nesse sentido (o das causas) a abordagem A é totalmente diferente das 

outras, pois enxerga outro problema. Para essa visão, o Brasil ainda apresenta um 

número de carros por pessoa relativamente baixo. Então, a solução para este outro 

problema  seria  a  diminuição  de  impostos  para  que  as  montadoras  produzam e 

vendam mais.



3.Parecer sobre o debate(conclusão).

O debate parece estar ainda amadurecendo, visto que as posições ideológicas são 

as  principais  definidoras  dos  tipos  de  abordagem.  Porém,  algumas  perspectivas 

parecem possuir mais argumentos bem formulados do que outras. Por exemplo, a 

primeira  perspectiva  faz  uma abordagem limitada  do  assunto,  tendendo  a  jogar 

dados  estatísticos  soltos  em  seus  textos  sem  argumentos  bem  definidos.  Já  a 

perspectiva C utilizou de vários dados científicos, e de uma análise aprofundada, 

explanando diversos pontos importantes e relacionando os dados com o contexto 

histórico. 

Além disso, é interessante observar que a maioria das abordagens trata o aumento 

do  número  de  automóveis  como sendo algo  prejudicial.  Isso  pode mostrar  uma 

tendência de síntese. 

A  discussão  é  boa  e  necessária.  Talvez  nunca  haverá  consenso,  mas  o 

enfrentamento de ideias pode ajudar a selecionar quais são as mais sólidas.


