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Atividade 1 – Problemática da mobilidade e do transporte. 

 

O exercício consistiu em ler diversos textos provenientes de diversas fontes 
visando obter perspectivas difusas acerca do problema da mobilidade e do transporte, 
com maior ênfase na mobilidade urbana das grandes metrópoles brasileiras. Assim, 
usando conteúdos ministrados na cadeira de Pensamento Crítico, tradicionais à área 
da Lógica na Filosofia, procurou-se gerar uma análise crítico-interpretativa das 
perspectivas apresentadas.  

De modo genérico, pode-se inferir que o maior problema dos textos é o fato de 
apresentarem os fatos de apenas um ângulo, sem considerar os demais. Os escritos 
têm diversas premissas ocultas em seus argumentos, por assim dizer. 

A Perspectiva A é profundamente problemática. Basicamente, os textos informam 
sobre o acelerado crescimento da indústria automobilística. A rigor, não há uma 
estrutura argumentativa – nota-se de forma subjetiva, porém, certo tom ufanista e 
otimista em relação a esse incremento produtivo na cadeia dos automóveis, e é sobre 
esse ponto de vista que recaem os problemas.  

Ora, o texto não expõe o imenso prejuízo para o meio ambiente que é gerado com 
esse incremento – a produção de automóveis é consumidora intensiva de matérias-
primas que pressionam a oferta de recursos naturais. Apenas para dar um exemplo, o 
plástico provém do petróleo, e os metais exigem enormes quantias de energia para 
serem produzidos. Além disso, e principalmente, este salto produtivo na cadeia do 
automóvel traz consequências nefandas sobre o futuro da mobilidade urbana e em 
relação ao uso de combustíveis para alimentar esta frota crescente.  

Em relação às declarações da indústria automobilística sobre a incidência de 
impostos como um entrave ao maior desenvolvimento, surge aí uma premissa falsa. 
Afinal, quando se observa os gastos que derivam do automóvel, pode-se inferir um 
subsídio a este meio de transporte: a constante ampliação das vias de circulação de 
automóveis, o recapeamento, os prejuízos à saúde pública causados pelos altíssimos 
números de acidentes e pela poluição do ar e diversos outros problemas. Comparando 
o gasto governamental com a estrutura que dá suporte ao automóvel com o gasto com 
os transportes coletivos e/ou não motorizados, levando em conta o número de 
usuários, verifica-se um favorecimento ao uso dos carros, e daí verifica-se que a 
incidência de impostos sobre eles é no mínimo justa.  
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Ainda em relação à Perspectiva A, há a falibilidade de premissas. O texto aponta a 
futura expansão do mercado brasileiro de automóveis baseando-se no momento 
econômico vivido pelo país. É necessário postular, contudo, que os textos são de 2010, 
ano historicamente favorável à economia do país. Entretanto, observa-se em 2011 a 
constante revisão para baixo das previsões de crescimento econômico nacional, além 
de um agravamento da situação econômica europeia e mesmo uma desaceleração da 
economia chinesa. Assim, embora acreditemos que o Brasil de fato está num 
momento de expansão do consumo, é necessário colocar a falseabilidade da premissa. 

Para o texto da Perspectiva B, o problema é, basicamente, o trânsito e seu impacto 
nos negócios. Assim, o texto ataca as medidas prejudiciais aos caminhões e ao 
transporte de carga na cidade de São Paulo, alegando uma perseguição a este meio de 
transporte com favorecimento ao automóvel. Considera-se aí que há meias verdades. 
Por um lado, é legítimo apontar que na realidade os congestionamentos são formados 
por todos, ao passo que por outro lado, os caminhões têm sim um impacto muito 
superior no trânsito do que a perspectiva parece transparecer. A redução dos 
congestionamentos nas vias que antigamente comportavam mais caminhões é uma 
prova. Contudo, o texto, verificando o problema do intenso tráfego, propõe medidas 
para diminuir a lentidão no trânsito. 

Podemos apontar nas soluções propostas falhas fundamentais. Em um momento, 
um “especialista” defende a execução de obras menores e com mais impacto, 
propondo a construção de mais 100 pontes nas Marginais, contrapondo esta tese às 
construções faraônicas, como a Ponte Otavio Frias de Oliveira, a “Ponte Estaiada”. Ora, 
já se é sabido que quanto mais se investe em transporte individual rodoviário mais ele 
ganha fôlego. E ainda a construção de pontes e outras obras viárias degrada o 
ambiente urbano, prejudicando a qualidade de vida dos indivíduos – constituindo 
assim duas premissas ocultas. 

Além disso, o texto também invoca o pedágio urbano. Do ponto de vista das 
massas que habitam a metrópole, o pedágio traria um alto custo para aqueles que 
precisam se deslocar – o que leva à consideração de se é mais justo que para reduzir 
valores de frete aumente-se o custo de milhares de pessoas realmente dependentes 
do uso do automóvel. Além do que o pedágio é uma seleção. As mais altas camadas da 
sociedade poderiam sem dúvida arcar e continuar a usar o carro livremente, sendo 
este, no entanto, impedido para a grande maioria. Há aí um corolário de consequência 
perversa. 

A Perspectiva C é a que julgamos estar mais estruturada. Sua lógica é fazer a 
cronologia das políticas e investimentos no transporte na cidade de São Paulo. Mostra 
assim o histórico desprestígio do transporte coletivo e público junto às administrações 
municipais. Não encontramos premissas falíveis ou ocultas, até pelo fato de o texto ser 
um explanador da conjuntura, mas não anotar propostas. 

Já a quarta perspectiva, D, passa pelo mesmo problema da Perspectiva B. de modo 
geral, os textos falam sobre o problema da mobilidade e apresentam diversas 
soluções, mas algumas delas têm corolários com consequências inaceitáveis, como as 
que preveem uma sobretaxa sobre veículos, pedágios urbanos ou alto custo de 
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licenciamento. Embora sejam efetivas são profundamente excludentes, o que é 
agravado com a alta desigualdade social do Brasil. 

Desta forma, podemos concluir que das perspectivas apresentadas, segue-se que a 
melhor alternativa é a preferência pelo transporte coletivo – no entanto sem 
condicionar o transporte individual a uma condição econômica. A segregação de vias 
para o transporte público, o maior incentivo no sistema de ônibus e um maior conforto 
que atraia a imensa parte dos usuários é a medida mais efetiva no sentido de fazer os 
cidadãos preferirem se deslocar de transporte coletivo em detrimento do individual. 


