
 

Proposta de Redação – Fundamental II 

 

A partir da leitura dos textos de apoio e dos seus conhecimentos sobre este gênero textual, escreva um texto                   

dissertativo-argumentativo sobre os perigos da superlotação dos ônibus no Brasil. Não se esqueça de              

apresentar o seu ponto de vista sobre o assunto e de defendê-lo ao longo do texto. 

TEXTO I 

Ônibus superlotado é maior queixa dos internautas sobre transportes 

Ônibus superlotados representam a principal queixa de quase 60% dos internautas brasileiros. Do total de               

mensagens sobre ônibus nas redes sociais, 72% faziam uma avaliação negativa desse meio de transporte               

coletivo, de acordo com um estudo feito no fim de 2016, pelo projeto Comunica que Muda, iniciativa da                  

agência de propaganda Nova/SB. 

A pesquisa analisou por dois meses o tema mobilidade urbana na internet para entender como as pessoas                 

noticiam e opinam sobre esse assunto. Mais de 40% dos internautas demonstraram desejo de comprar um carro                 

ou moto para fugir do transporte coletivo. A cada quatro comentários que citavam moto/carro, um deles era                 

alguém mencionando a intenção de comprar um veículo. De acordo com a coordenadora do estudo, Stephanie                

Jorge, os comentários refletem a forte cultura na sociedade do uso do transporte individual. 
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TEXTO II 

Em ônibus superlotado, vídeo mostra mulheres na porta; Setap diz que situação foge do controle 

Fundamental para muitos moradores, o transporte coletivo no Amapá ainda é uma das principais reclamações.               

Longa espera, atrasos constantes e cidadãos pagando o que consideram caro para enfrentar superlotação dentro               

dos veículos. Esse é o cenário que faz parte da rotina de muitos amapaenses. 

Um vídeo registrado pelo G1 esta semana, em dia útil, mostra o retrato da superlotação: duas mulheres seguiam                  

para os seus destinos na porta do ônibus, que estava aberta, por falta de espaço seguro no coletivo. O trânsito na                     

porta não é recomendado devido os riscos. 

De acordo com Décio Santos, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros no Estado do                 

Amapá (Setap), em horários de pico não há muito o que se fazer. Os coletivos saem a partir das 5h das garagens                      

e a média do sistema de transporte público é que, a cada 15 minutos, saia outro. 
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Santos detalha, por exemplo, que as linhas Macapá/Santana - um intermunicipal que faz linha tanto via Coração                 

quanto Fazendinha - têm cerca de 96 viagens por dia, com média de 22 passageiros em cada rota. Para ele, não                     

há necessidade de expandir a frota de ônibus. 

"Esse número está abaixo das médias de outros estados. Isso significa que há ônibus, o dia todo, mas, devido a                    

grande demanda nos horários de pico, acontecem essas superlotações, algo que foge do nosso controle", disse. 

Macapá e Santana têm frota de mais de 230 ônibus. Em novembro de 2018, a Companhia de Trânsito e                   

Transporte de Macapá (CTMac) considerou que 142 veículos estavam inaptos para circularem, ou seja, mais de                

50% da frota. Na época o Setap discordou da avaliação. 
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TEXTO III 
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