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Atividade 1 
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. 
 
Resolução 
 

Para compreender de maneira mais clara cada texto, é preciso destacar 
suas principais argumentações e seu ponto de vista sobre o tema.  
 

• SILVA, Cleide. “Em 4 anos, país terá 4 carros por habitante”. 
 

Ponto de vista : O crescimento da indústria automobilística no Brasil e sua 
importância para o desenvolvimento do país. 
Principais argumentações:  

1. O potencial de crescimento do país atrai investimentos de todas as 
grandes montadoras. 

2. No grupo BRIC, o Brasil tem a melhor posição na relação número 
habitantes por veículo. 

3. A ampliação da classe C impulsiona o mercado. 
4. O Brasil conquistou o posto de quinto maior fabricante mundial em 

2008. 
 

• AUTO PRESS. “Setor automotivo projeta demanda de seis milhões de 
unidades em 2015”. 

 
Ponto de vista: O impacto positivo do investimento das montadoras no 
Brasil. 
Principais argumentações: 

1. Crescimento surpreendente do mercado de 140%. 
2. As montadoras vão investir em capacidade produtiva, processos 

tecnológicos e produtos. 
3. O Brasil tem amplo potencial. 
4. A confiança de que o mercado vai crescer é ainda maior que a 

certeza da capacidade produtiva. 
5. O bom momento econômico do país, o aumento do poder aquisitivo e 

ascensão de classes econômicas. 
6. Investimentos da Copa, Olimpíadas e Pré-Sal vão gerar renda e 

mexer na economia. 
 

• PASSOS, Renata. “O peso do trânsito nos negócios”. 
 



Ponto de vista: O impacto dos problemas de tráfego para as empresas de 
transportes 
Principais argumentações: 

1. Os problemas são em função dos investimentos insuficientes 
realizados nos últimos anos em transporte público, como metrô e 
trem. 

2. É difícil circularem 300 mil caminhões em um ambiente com 6 
milhões de automóveis. 

3. A inteligência logística e a capacidade de mudança no transportador 
podem fazer bastante diferença competitiva. 

4. O trânsito prova diariamente que as medidas públicas de restrição de 
veículos podem ser eficientes apenas por um curto espaço de tempo. 

5. O cerdo em São Paulo agora é contra aos transportadores de carga. 
O Decreto nº. 49.487 restringe a circulação de caminhões de 
segunda a sexta feira, das 5h às 21h, e aos sábados, das 10h às 14h 
na ZMRC (Zona Máxima de Restrição de Circulação), além de criar o 
rodízio de veículos urbanos de carga (VUC). 

6. A restrição de caminhões já causou impacto de 15% no frete. 
7. O congestionamento em si não é causado apenas por caminhões e 

todos sofrem com os atrasos. 
8. As redes de transportes ficam sobrecarregadas durante a semana e 

ociosa nos finais de semana. 
 

• ROLNIK, Raquel & KLINTOWITZ, Danielle. “Mobilidade na cidade de 
São Paulo (I)”. 

 
Ponto de vista: São Paulo, ao longo dos anos, investiu em transportes 
individuas e sistema precário de ônibus, e seu trânsito é consequência 
deste fato 
Principais Argumentações: 

1. Entre 1968 e 1977, o uso do automóvel passou de 25,9% para 
34,8%. 

2. Com o aumento da frota de automóvel, a velocidade do ônibus 
passou a ser prejudicada, apesar dos aumentos de capacidade 
viária. 

3. Os últimos anos da década foram marcados por uma retomada do 
investimento em sistema viário e na reafirmação do modelo histórico 
de anéis perimetrais e de “rodovias urbanas”, com a implantação de 
projetos como o Rodoanel, a ampliação da Marginal do Rio Tietê e 
um pacote de obras viárias que favorecem a abertura de frentes de 
expansão imobiliária de alta renda. 

4. Apesar dos expressivos investimentos no sistema viário observados 
desde a década de 1960, esse sistema apresenta claros sinais de 
colapso com índices de congestionamento e diminuição progressiva 
das velocidades médias na cidade, que hoje se situam entre 14 e 17 
km/h nos picos da manhã e da tarde. 

5. A força desse modelo revela o pacto de vida ou morte que a política 
de circulação municipal realizou com o automóvel, e especialmente 
com seus motoristas. Essa se sobrepõe às demandas e aos 



interesses da maior parte da população, impondo, para o conjunto da 
sociedade, a imobilidade. 

 
• MARTINS, Rodrigo. “Medidas extremas”. 
Ponto de vista:  Defende a priorização do transporte público e coletivo, 
restringindo o uso do automóvel. 
Principais Argumentações: 

1. A frota de ônibus de nove capitais brasileiras caiu 9% entre 1998 e 
2006. 

2. A exemplo de Londres, deve-se proibir o estacionamento diante das 
calçadas em extensas áreas, em geral no centro. 

3. Deve-se criar bolsões de estacionamento próximos a terminais de 
ônibus, estações de trem e de Metrô. 

 
• AGÊNCIA BRASIL. “Transporte público é solução para trânsito de SP, 

dizem especialistas”. 
Ponto de vista: Ações em transporte realizadas são insuficientes e o 
transporte público deve ser priorizado. 
Principais Argumentações: 

1. Se todos esses carros, ônibus, motos e caminhões estivessem 
circulando ao mesmo tempo na capital paulista, não haveria espaço 
suficiente para que ficassem parados um atrás do outro nas vias. 

2. É preciso uma mudança de foco: deixar de investir em asfalto e no 
transporte individual e passar a concentrar esforços nos veículos de 
massa, principalmente nos de trilhos como metrôs e trens. 

3. Se aproveitar esse espaço para colocar um sistema de transporte 
coletivo, em um espaço menor, vai ser transportada uma quantidade 
maior de gente. 

4. Quando se planta asfalto, se colhe congestionamento. Abrindo mais 
vias, mais se estimula o uso do automóvel. 

5. Todas as cidades brasileiras vão entrar em colapso nos próximos 
dez anos se mantivermos esse mesmo modelo do automóvel. 

6. Uma das soluções é investir a curto prazo no transporte de ônibus e 
a longo prazo em metrôs e trens. 

7. Criando alternativas, as pessoas deixam de utilizar o veículo porque 
o custo é muito grande. 

8. Criação do pedágio urbano. 
 

Que o Brasil é um país em franco crescimento quando o assunto é o 
setor automotivo, não se questiona. Que este crescimento é acompanhado do 
desenvolvimento da classe média e do país como um todo também não, porém 
a questão do grande número de automóveis em São Paulo e sua crescente 
expansão pode ser trabalhada sob vários pontos de vista distintos. Para 
alguns, esse fato é negativo, para outros, positivo; defini-lo em um destes dois 
critérios depende do contexto em que esses dados são inseridos, a perspectiva 
que determinado grupo possui bem como os seus interesses. 

O setor automotivo engloba diversos grupos, cada um com seus 
interesses e necessidades particulares. Nesse setor podemos verificar de 
imediato as grandes montadoras (setor econômico), o governo e suas divisões 
de trânsito e planejamento viário, os usuários de transporte público, os usuários 



do transporte individual (proprietários de veículos), os caminhoneiros e as 
empresas de transporte terrestre. Para entender as opiniões e posições de 
cada setor é necessário compreender primeiro quais seus objetivos e quais 
problemas mais os afetam diretamente. 

Abordado nos dois primeiros textos apresentados, o ponto de vista das 
grandes montadoras leva em conta o crescimento econômico, lucro e 
expansão do mercado. Logo, é facilmente notado que o crescimento do setor e 
aumento exponencial do número de automóveis produzidos e vendidos no país 
é um ponto positivo, já que impulsiona o aumento do lucro e crescimento da 
empresa. Por outro lado, os pontos que envolvem o setor e causam desagrado 
a este grupo são as questões burocráticas, como por exemplo, os altos 
impostos. 

O terceiro texto aborda o tema sob a perspectiva das empresas de 
transporte terrestre e os caminhoneiros. O crescimento constante do número 
de automóveis na cidade de São Paulo, para eles, não é favorável. Com o 
aumento dos congestionamentos decorrentes do elevado número de 
automóveis nas ruas, a mobilidade dos caminhões na cidade foi segregada 
através da imposição de rodízios, vias proibidas, horários restritos e diminutos, 
prejudicando a eficiência das entregas, impactando no custo logístico e 
dificultando o trabalho da classe. Para eles, a competição entre carros e 
caminhões é desleal na cidade, e eles continuam sendo os mais prejudicados. 
Ocorre que a maneira com que o governo busca solucionar o problema, além 
de muitas vezes prejudicar a classe, no ponto de vista deles não é correto: 
rodízios são eficientes apenas a curto prazo, os investimentos governamentais 
devem ser voltados ao transporte coletivo (ônibus, metrô e trens). 

O quarto texto trás uma abordagem histórica sobre o tema, focando nos 
modelos adotados pelos governos ao longo dos tempos e como as medidas 
impactaram e continuam impactando no sistema viário da cidade. O 
levantamento de dados apresentado mostra um forte investimento voltado ao 
transporte individual, o que, segundo o texto, é a justificativa para os grandes 
congestionamentos na cidade. A evolução do problema é mostrada com dados 
que transparecem a diminuição da velocidade média na cidade, o aumento do 
uso de transporte individual (carros), a grande maioria da população faz uso do 
transporte coletivo que não foi priorizado. Medidas que contribuíram para o 
colapso foram o investimento em obras viárias como rodovias urbanas e anéis 
perimetrais. A solução proposta é definitivamente a ampliação dos transportes 
coletivos de maneira mais inteligente, porém os problemas já gerados são 
extremamente difíceis de serem sanados, devido a raiz histórica e toda a 
estrutura viária já existente. Todo o sistema apresentado propõe que a 
população esteja imposta a imobilidade. 

Os dois últimos textos apresentados reforçam não só a necessidade da 
priorização dos transportes públicos coletivos, como a restrição do uso dos 
automóveis, como solução para o trânsito da cidade de São Paulo. A solução 
envolveria criação de pedágios urbanos, aumento do investimento em 
transportes coletivos (ônibus, metrô e trem), criação de bolsões de 
estacionamento próximo ao acesso destes sistemas de transportes. Para eles, 
com o aumento da oferta e da eficiência do transporte coletivo, a população 
tenderia a abandonar o transporte individual e os congestionamentos 
diminuiriam como nas experiências internacionais observadas (por exemplo, 
Londres). Essas medidas e a mudança de foco nos investimentos viários são 



tratadas como de extrema importância, pois, sem eles, o sistema de trânsito 
entrará em colapso. 

A partir do entendimento e da verificação dos pontos abordados pelas 
diferentes visões apresentadas, entende-se o quão extensa é a questão do 
trânsito na cidade de São Paulo e como a estrutura de diferentes 
argumentações e dos dados que são utilizados para tratar um determinado 
tema podem nos trazer visões e conclusões diferentes. Os conceitos e 
premissas que envolvem um mesmo tema podem ser totalmente diferentes em 
cada ponto de vista existente sobre ele. O entendimento da questão pode 
então, ser influenciado pelos argumentos e pontos de vista apresentados, 
como por exemplo, ao ler apenas os textos que exprimiam o crescimento 
econômico propiciado pelo aumento do número de veículos no país, teríamos a 
opinião que quanto mais este setor crescesse, melhor seria; logo apoiaríamos 
também o investimento em obras que viabilizassem esse crescimento e 
estimulassem o uso do veículo individual, sem enxergar as complicações 
decorrentes desta posição como as apresentadas, por exemplo, no quarto texto 
do programa acima. 

Ao analisar uma situação, para poder tirar conclusões dela e criar 
argumentações, necessita-se conhecer todos os aspectos e pontos de vista 
que a envolvem, para que não se deixe de considerar importantes fatos e que a 
conclusão seja errônea. O entendimento da complexa questão do trânsito da 
cidade de São Paulo passa por diversos caminhos de argumentação, que 
chegam a conclusões diferentes, e que interligadas resultam num completo 
conhecimento do problema, das soluções e dos benefícios trazidos com o 
veículos que circulam pela metrópole. 


