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Proposta 13 - EXTRA 
 

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos 
ao longo de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da 
língua portuguesa sobre o tema O problema da mobilidade urbana nas metrópoles 
brasileiras, apresentando proposta de intervenção, que respeite os direitos humanos. Selecione, 
organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de 
vista. 
 
TEXTO I  

 
Disponível em: https://tsavkko.files.wordpress.com/2009/10/supervia.png 

 
TEXTO II 
 
 Os grandes aglomerados urbanos brasileiros amargam congestionamentos cada vez 
maiores. De acordo com dados do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), circulam pelas 
ruas e estradas do país cerca de 45 milhões de veículos, entre eles automóveis, caminhões, 
motocicletas, tratores e ônibus. A região Sudeste concentra 24 milhões de veículos, e desses, 6 
milhões transitam nos 17.000 quilômetros de vias da cidade de São Paulo. Além da capital 
paulista, Rio de Janeiro, Brasília e Recife são algumas das capitais que não suportam mais os 
freqüentes engarrafamentos. O trânsito excessivo nas grandes cidades provoca conseqüências 
muito mais graves do que os atrasos e transtornos enfrentados diariamente pelos motoristas. Os 
congestionamentos custam muito dinheiro, prejudicam a saúde da população e atrapalham o 
crescimento do país. Portanto, resolver (ou amenizar) o problema não é apenas uma questão de 
conforto e bem estar - é também um importante incentivo ao desenvolvimento econômico e social. 
A seguir, alguns exemplos do impacto negativo do trânsito: 
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Mobilidade limitada e rotina de restrições 
  
Os congestionamentos limitam o direito de ir e vir, que está previsto na Constituição. Em São 
Paulo, cidade brasileira que mais sofre com o problema, o colapso total do trânsito está previsto 
para 2012. De acordo com um levantamento feito pelo Ibope no início de 2008, 63% dos 
paulistanos gastam entre 30 minutos e 3 horas nos deslocamentos para a escola, universidade ou 
trabalho. Como falta infra-estrutura adequada no transporte de massa (segundo o Ibope, 54% 
estão totalmente insatisfeitos com o transporte coletivo), o morador da metrópole adotou soluções 
individuais para o problema de locomoção. Resultado: o paulistano vive uma rotina cheia de 
restrições, pois o tráfego pelas ruas em várias partes do dia é quase inviável. Além de diminuir a 
velocidade média dos carros e ônibus, os congestionamentos retardam os serviços de 
emergência, como o deslocamento de ambulâncias e veículos do Corpo de Bombeiros. 
 

Disponível em: http://veja.abril.com.br/idade/exclusivo/transito/contexto1.html 
 
TEXTO III 
 

 
Disponível em:  http://og.infg.com.br/in/15745478-e7c-4e1/FT1086A/420/ranking-transito-1.jpg 
 
 
TEXTO IV  
 
 Os problemas de mobilidade urbana no Brasil se repetem há anos: excesso de veículos 
nas ruas, transporte coletivo deficitário e em alguns casos precário, execução lenta de obras de 
infraestrutura e falta de ações conjuntas entre municípios da mesma região metropolitana. De uns 
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tempos para cá, no entanto, a situação está se agravando. Com o bom momento da economia 
brasileira e o estímulo da indústria automotiva, ficou mais fácil comprar um veículo. Já chega a 
47% o total de domicílios no País que possuem automóveis ou motocicletas para atender o 
deslocamento dos seus moradores. (...) Esse movimento vai na contramão do que defendem 
especialistas de trânsito. Segundo eles, se não houver investimentos volumosos no transporte 
coletivo, a mobilidade deve ficar cada vez mais comprometida e a cena urbana frequente será a 
dos congestionamentos.�(...) 

(...) Os desafios da mobilidade nas grandes cidades, no entanto, não são causados só pela 
multiplicação dos carros nas ruas. Em Salvador e no Rio de Janeiro, a configuração das vias é 
espremida entre os morros e o mar, o que dificulta a fluidez do trânsito e impõe soluções de 
engenharia distintas. 
           Lentidão na execução de obras de infraestrutura é um outro entrave. São Paulo e Cidade 
do México, por exemplo, começaram na mesma época a construção do metrô, no início da 
década de 1970. Hoje, a capital mexicana possui uma malha quatro vezes maior em extensão. 
          Além disso, há uma forte demanda por transporte coletivo de qualidade, o que, na visão de 
especialistas, significa atender itens como conforto, pontualidade, frequência e cobertura do 
trajeto aliados a uma tarifa condizente. Sem essas condições, a população prefere migrar para o 
transporte individual.�
          A implantação do BRT é o principal projeto de mobilidade urbana apresentado pelas 
cidades-sede da Copa para aliviar os gargalos. A proposta consiste em um sistema de ônibus que 
trafegam em corredores exclusivos e possuem embarque e desembarque ágil, sem degraus (a 
plataforma fica no mesmo nível do ônibus), maior número de portas e cobrança da tarifa fora do 
veículo, antes do embarque. (...) De acordo com especialistas, como a demanda por transporte 
coletivo é alta nas cidades, o BRT corre o risco de já nascer operando no limite. O ideal, nesses 
casos, seria a implantação do metrô, mas que tem um custo final mais alto. 
 

Disponível em:  http://www.dgabc.com.br/Noticia/182680/mobilidade-urbana-desafia-grandes-
cidades-brasileiras (adaptado) 

 


