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1. PROPOSTA DA ATIVIDADE 

Leia atentamente todos os textos abaixo, que representam diferentes perspectivas sobre 

o tema do transporte e da mobilidade. Identifique nos textos, em especial, as concepções que 

geram conflitos ou divergências entre um texto e outro. Utilizando as abordagens estudadas 

em aula, analise criticamente as concepções expostas  nestes textos específicos e faça um 

parecer sobre o estado desse debate.  

Perspectiva A:  
SILVA, Cleide. “Em 4 anos, país terá 4 carros por habitante” (sic). Data da 
postagem: 30/01/2010.  
URL: http://www.estadao.com.br/noticia_imp.php?req=impresso,em-4-anos-pais-
tera-4-carros-por-habitante,504145,0.htm  Data de acesso: ___/___/___  
AUTO PRESS. “Setor automotivo projeta demanda de seis milhões de unidades em 
2015”. Data da postagem: 24/09/2010. URL: 
http://carros.uol.com.br/ultnot/2010/09/24/setor-projeta-6-milhoes-de-unidades-em-
2015-e-especialistas-garantem-que-brasil-tem-capacidadeprodutiva.jhtm  Data de 
acesso: ___/___/___  
Perspectiva B:  
PASSOS, Renata. “O peso do trânsito nos negócios”. Anuário de Gestão de Frotas, 
n. 5, pp. 8-14, 2008. URL 1: 
http://www.revistatechnibus.com.br/destaque_princ/index.php?cod=78&edicao=5&r
evista=9  URL 2: http://www.revistatechnibus.com.br/edicao_flash/9/5/Default.html  
Data de acesso: ___/___/___  
Perspectiva C:  
ROLNIK, Raquel & KLINTOWITZ, Danielle. “Mobilidade  na cidade de São Paulo 
(I)”. Estudos Avançados (IEA-USP), v. 25, n. 71, pp. 89-108, 2011. URL: 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-40142011000100007&script=sci_arttext  
Data de acesso: ___/___/___  
Perspectiva D:  
MARTINS, Rodrigo. “Medidas extremas”.  Carta Capital n. 487, 19/03/2008. URL: 
http://www.nossasaopaulo.org.br/portal/node/396 Data de acesso: ___/___/___ 
AGÊNCIA BRASIL. “Transporte público é solução para trânsito de SP, dizem 
especialistas”.  
Portal EcoDesenvolvimento.org. URL: 
http://www.ecodesenvolvimento.org.br/posts/2011/maio/transporte-publico-e-
solucao-paratransito-de-sp  Data da postagem: 02/05/2011. Data de acesso: 
___/___/___ 
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2. RESOLUÇÃO 

Com a leitura inicial dos textos, podem ser divididas as suas perspectivas da seguinte 

forma: 

2.1. Perspectiva A: aumento no número de veículos no Brasil 

Segundo essa primeira perspectiva, há um mercado potencial para a venda de veículos e 

para o aumento da frota de veículos no Brasil, considerando as seguintes premissas: 

a) O pequeno índice da relação veículo por habitante, se comparado com países 

europeus e com os Estados Unidos; 

b) O crescimento econômico do país; 

c) O grande número de habitantes do país; 

d) Aumento da renda da população; 

e) Ampliação da chamada “classe C” → redução da pobreza; 

f) Ampliação do crédito; 

g) Potencialidade de maior dinamismo da economia com eventos como a Copa do 

Mundo, as Olimpíadas e a exploração de petróleo na camada do Pré-Sal. 

2.2. Perspectiva B: custo do trânsito 

Segundo essa segunda perspectiva: 1) é apresentada a existência do problema da 

mobilidade; 2) é dito que esse problema não é causado pelo transporte de cargas, mas pelos 
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veículos individuais; 3) é afirmado que as medidas de restrição da circulação de caminhões 

não são eficientes para a melhoria do trânsito, e 4) são apresentadas possibilidades de 

melhoria. 

O item 1 é dado e não demonstrado ou tratado. 

Para comprovar o item 2, o autor enumera as seguintes premissas: 

a) Há muito mais veículos individuais que caminhões circulando na cidade; 

b) Há uma tendência de aumento da frota de veículos, o que remete à perspectiva 

A 

c) Não há alternativa ao transporte rodoviário, posto que não há infra-estrutura de 

transporte aquaviário e ferroviário; 

d) Não há um modelo eficiente de mobilidade urbana, e 

e) Há poucos investimentos em transportes públicos. 

Para a comprovação do item 3, o autor utiliza como premissa o fracasso do rodízio 

urbano, que só obteve resultados no primeiro momento, posto que a população se adaptou à 

restrição, com a compra de um veículo extra. 

Igualmente, alega o autor que a instituição do pedágio urbano só serviria de tributação 

indireta e que a restrição no transporte de carga na Grande São Paulo causaria um aumento no 

custo do transporte. 

Logo, considerando que: 

a) a medida não funcionou para os veículos, e 

b) apresentaria um aumento nos custos; 

conclui o autor que a restrição de veículos de transporte de carga é inviável. 
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Já em relação ao item 4, apresenta o autor as seguintes soluções: 

a) criação de um modelo de mobilidade, fazendo com que as pessoas não tivessem 

que se deslocar da periferia, onde se encontram as residências, para o centro, 

onde as pessoas trabalham; 

b) em maiores investimentos no transporte público; 

c) em alternativas ao transporte público. 

Em relação ao transporte de cargas: 

d) avaliar medidas específicas para cada área da cidade; 

e) obrigar empresas a terem infra-estrutura de carga e descarga. 

2.3. Perspectiva C: mobilidade na cidade de São Paulo 

Segundo essa terceira abordagem, é destacado que o desenvolvimento da cidade de São 

Paulo no Século XX e no início do Século XXI se dá com o privilégio do transporte 

individual rodoviário em detrimento do transporte coletivo, tomando por base premissas 

históricas de projetos de desenvolvimento e na aplicação de recursos orçamentários nas duas 

áreas. 

Essa abordagem histórica serve de premissa para provar as assertivas de que “não há um 

pensamento voltado à mobilidade urbana na cidade de São Paulo” e que “a velocidade do 

transporte coletivo não avançou no último Século” e que “os congestionamentos impactam 

mais a população que se utiliza desses meios de transporte”. 

Há também um argumento envolto nos dados apresentados, demonstrando com os 

mesmos dados orçamentários que as prefeituras do PT (Erundina e Marta Suplicy) investiram 
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mais em transportes públicos, enquanto as administrações de Maluf e de Pitta investiram mais 

no transporte individual. Quanto às administrações do PSDB/DEM (Covas, Serra e Kassab) 

mostraram posturas de investimentos ora tendentes ao transporte público, ora ao transporte 

individual. 

Por fim, apresentam os autores dados que comprovariam que as medidas mais recentes 

de solução dos problemas de mobilidade continuam beneficiando o transporte individual, 

frente ao coletivo, tomando por premissas um novo plano de mobilidade baseado nas mesmas 

premissas de privilégio ao transporte individual rodoviário. 

2.4. Perspectiva D: medidas para a solução do problema da mobilidade 

A última perspectiva compila os problemas apresentados pelas perspectivas B e C, 

tomando por base a realidade de aumento de frota apresentada pela perspectiva A, e apresenta 

as seguintes questões atinentes a possíveis soluções ao problema: 

a) Aumento no número de corredores de ônibus – a medida se baseia na premissa 

que não adianta aumentar o número de ônibus se eles não puderam andar e na 

necessidade de que os ônibus têm que se tornar mais rápidos que os carros; 

b) Proibição de estacionamento nas ruas – a medida possibilitaria a maior 

circulação de automóveis nas mesmas vias e causaria um desestímulo ao uso de 

carros, posto que acompanhada do aumento no preço dos estacionamentos; 

c) Pedágio urbano – em contraponto à perspectiva B, afirmam os autores que a 

medida poderia causar melhorias no trânsito, mas afirmam que há consenso que 

não seria possível a sua imediata aplicação em função da deficiência nos 

sistemas de transportes atuais; 
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d) Tarifa Zero para o transporte público – apesar de um apelo de movimentos 

populares, a medida é vista como contraproducente, pois não conduziria ao uso 

racional dos meios de transporte públicos, além de ser muito cara, sendo 

afirmado que pode haver subsídios, mas que é necessário o pagamento de uma 

tarifa. 

2.5. Estado do debate 

Antes de passar à resposta ao tópico, necessário fazer uma análise da abrangência dos 

textos de cada uma das perspectivas. 

Segue-se que a perspectiva A possui uma abrangência direcionada apenas a aspectos 

econômicos, sem considerar os problemas relacionados à capacidade urbana de suportar o 

incremento de um número de veículos até chegar a uma relação compatível com países 

europeus ou aos Estados Unidos. 

Como visto nas demais perspectivas, há um problema de infra-estrutura que não seriam 

condizentes com as conclusões da perspectiva A, apesar de todas as demais perspectivas 

tomar por base o aumento da frota como algo inevitável. 

A perspectiva B peca por suas conclusões apriorísticas contra a restrição ao transporte 

de cargas, apesar de haver um consenso nas perspectivas C e D que eles também seriam 

responsáveis pelo problema de mobilidade urbana. 

A perspectiva C historia bem os fatos, mas prende-se ao apresentar as soluções em 

questões quantitativas de aplicação de receitas orçamentárias, sem observar a qualidade dos 

investimentos e eventualmente o seu retorno social. 

Já a perspectiva D analisa a qualidade dos investimentos, mas não os quantifica. 
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Nesse aspecto, inicialmente, vê-se que as “perspectivas A e B” não se prestam 

setorialmente à observação do Estado do debate, através de dados a ser vistos e analisados 

pelas “perspectivas C e D”: respectivamente o aumento da frota de veículos no curto e médio 

prazo e a inexistência de alternativas ao transporte de cargas rodoviário no mesmo período e 

ao problema de distribuição populacional nas cidades. 

Já as “perspectivas C e D” se prestam à análise do problema propriamente dito, 

utilizando a primeira os dados orçamentários, com a necessidade de maiores investimentos na 

questão da mobilidade, e a segunda apresentando as melhores medidas para a solução desse 

problema. 


