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BALCÃO DE REDAÇÃO

PROPOSTA DE REDAÇÃO

A cada dia, nossas ruas recebem um fluxo maior de veículos individuais criando um sério problema de mobilidade urbana no espaço 
geográfico. A redução do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) promovida pelo Governo Federal para incentivar a compra de veículos, 
o financiamento patrocinado pelas montadoras e a péssima qualidade do transporte público brasileiro contribuíram para esse aumento de fluxo 
no trânsito. Além do evidente impacto ambiental, as consequências mais óbvias dessa situação são os imensos congestionamentos em horário 
de pico e a enorme dificuldade de se encontrar vagas nos grandes centros urbanos. 

Considere os textos a seguir.

TExTO 1  

Disponível em: <https://s3.amazonaws.com/blog-redacaoperfeita-imagens/wp-content/uploads/2017/10/04171650/imagvale.png>.

IR E VIR
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TExTO 2  

AFINAL, O QUE É MOBILIDADE URBANA?

Mobilidade
s.f. Facilidade para se mover, para ser movido. Facilidade para 
mudar de expressão. Fig. Inconstância, instabilidade.
Urbano
Adj. Que diz respeito à cidade. Próprio de cidade. Diz-se do prédio 
para habitação (por oposição a prédio rústico). Figurado cortês; 
polido; civilizado.

Mobilidade urbana é tudo que diz respeito ao deslocamento 
das pessoas dentro do perímetro urbano. Essa possibilidade de 
locomoção deve ser provida pela própria cidade, de maneira que 
seus habitantes possam exercer seu direito de ir e vir livremente, de 
forma rápida e eficiente. A cidade deve disponibilizar a infraestrutura 
e as ferramentas para essa movimentação, com transporte público 
viário, ferroviário e fluvial com sistemas inteligentes. Além disso, as 
condições com o fim de facilitar o transporte individual por meio de 
automóveis ou veículos movidos à tração humana também devem 
ser providos pelas autoridades urbanas.

Afinal, o que é mobilidade urbana?. Mobilidade Humana. Disponível em: 
<https://mobilidadehumana.wordpress.com/2012/10/24/afinal-o-que-e-

mobilidade-urbana/>. 

TExTO 3  

Disponível em: <http://2.bp.blogspot.com/-2E_dG0Cs0nU/Ux2oCSpx8GI/
AAAAAAAALPw/DjXX0p8lMlQ/s1600/Charge2014-mobilidade_urbana-

carrinhos-788560.jpg>.

*Todos os links foram acessados em: 27 fev. 2018.  

ORIENTAÇÕES PARA O ALUNO

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base 
nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um 
texto dissertativo-argumentativo sobre A questão da mobilidade 
urbana nas cidades brasileiras. Selecione, organize e relacione, 
de maneira coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu 
ponto de vista. O texto deverá estar de acordo com a norma-padrão 
da língua portuguesa, possuir um título e respeitar o limite máximo de 
30 linhas. Lembre-se de que, ao utilizar palavras de baixo calão, ferir 
qualquer princípio dos direitos humanos ou realizar cópia do(s) texto(s) 
motivador(es), sua redação será desqualificada.

Bom trabalho!
Professora Fernanda Baccaro

Orientações para o professor

Assista com a turma ao vídeo produzido pela Universidade Corporativa 
do Transporte, relacionado à mobilidade urbana, para dar início às 
discussões sobre o tema. O vídeo está disponível no link a seguir: 
<https://youtu.be/JMAo6Vvhka4>.
A seguir, abra um debate sobre as possibilidades de deslocamento nos 
centros urbanos, elencando vantagens e desvantagens de cada uma, 
tendo em vista a busca por meios de transporte sustentáveis.


