
 
 

 

PROPOSTA ENEM 

Com base na leitura dos textos motivadores apresentados e nos conhecimentos construídos ao longo 

de sua formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa 

sobre o tema OS DESAFIOS NO USO DO TRANSPORTE PÚBLICO BRASILEIRO, apresentando 

proposta de intervenção social que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de 

forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.  

"Moro em Jaçanã 
Se eu perder esse trem 

Que sai agora às onze horas 
Só amanhã de manhã." 

Adoniran Barbosa 

TEXTO I   

Em junho de 2013, parte significativa da população brasileira, especialmente jovens de classe média, 
tomaram as ruas das principais cidades do país em grandes manifestações. 
Apesar de terem abrigado cada vez mais demandas à medida que se multiplicavam, os protestos tiveram 
como gatilho um fato específico e sua extrapolação lógica: o aumento das tarifas de ônibus e a qualidade 
dos serviços de transporte no Brasil.  
Desde então, iniciativas políticas têm tentado abordar esses problemas, seja de forma a corrigir defeitos 
pontuais do setor, seja com o intento de transformá-lo em um sistema mais eficiente. Um exemplo desse 
segundo tipo de ação foi a promulgação da Emenda Constitucional 90, que torna o transporte um direito 
social.  
A Emenda é fruto da PEC 74/2013, de autoria da deputada Luiza Erundina (PSB-SP), representante do 
estado onde se originaram os protestos de 2013. Ela coloca o transporte ao lado de outros direitos já 
reconhecidos constitucionalmente como essenciais ao bem-estar social dos cidadãos, como educação, 
saúde, segurança, moradia e previdência. 
O relator da PEC no Senado foi o senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP). Para ele, a 
institucionalização do transporte na categoria dos direitos sociais é um passo correto porque os demais 
ali inseridos dependem de um bom sistema público de locomoção, acessível a todos. 

Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/09/22/garantido-na-constituicao-transporte-e-caminho-para-os-demais-

direitos Acesso em: 3 dez. 2018. 

TEXTO II 

Há um forte apoio popular para melhorar as condições de mobilidade urbana por meio do 

transporte público, mas a péssima visão que as pessoas têm das concessionárias de ônibus, 

trens e metrô, a insegurança e a falta de conforto ainda fazem as pessoas apontarem o carro 

como meio de locomoção ideal no Brasil. É o que mostram os dados de uma pesquisa inédita 

encomendada pelo Instituto Clima e Sociedade (ICS) em parceria com o Instituto Escolhas. 

Na avaliação do coordenador de transportes do ICS, Walter Figueiredo Di Simoni, o usuário do 

transporte público, hoje, tem um cotidiano de péssimos exemplos, e isso pode colaborar para 

a preferência por automóvel ou motocicletas, apesar de esses meios de transportes 

contribuírem mais para o aumento da poluição e para os engarrafamentos. 
Disponível em: https://www.gazetaonline.com.br/noticias/brasil/2018/01/ma-qualidade-do-transporte-publico-aumenta-a-preferencia-por-carro-

1014115046.html. Acesso em: 8 dez. 2018. 
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TEXTO III 

Os efeitos negativos de um transporte público caro e de má qualidade não estão restritos à questão da 

mobilidade urbana. Prejudicam também outras áreas vitais para a vida do cidadão, como saúde, 

educação, finanças e cultura. Especialistas e integrantes do Movimento Passe Livre (MPL), consultados 

pela Agência Brasil, avaliam que a mobilidade urbana está diretamente relacionada à qualidade de vida, 

além de ser um dos maiores causadores de estresse da vida das pessoas. 

"É um trauma para todo mundo. Principalmente para quem fica em pé, duas horas, crucificado, com 

alguém tentando pegar a sua bolsa, te apalpar. Não é à toa que as pessoas estão preferindo usar 

motocicletas, mesmo que isso represente risco a própria integridade física por causa dos acidentes, e 

não é à toa que essas manifestações conseguiram tantas adesões", disse à Agência Brasil o doutor em 

Políticas de Transporte pela Universidade Dortmund, na Alemanha e professor do Departamento de 

Engenharia Civil e Ambiental da Universidade de Brasília (UnB), Joaquim Aragão. 
Disponível em: https://www.terra.com.br/noticias/brasil/transito/transporte-publico-ruim-afeta-saude-educacao-e-cultura-dizem-

analistas,2c8aa6faad0bf310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html. Acesso em: 3 dez. 2018. 

TEXTO IV 

 

Disponível em: http://files.antp.org.br/clipping/charge_progresso1.jpg. Acesso em: 3 dez. 2018. 

TEXTO V 

Quando o transporte público vira risco de vida 

Os dois assassinatos dentro de um ônibus foram o ápice da rotina de violência que é cotidiana dentro 

dos transportes coletivos em Fortaleza e, de resto, da cidade toda. A tragédia de 12/1/2018 podia ter 

sido muito maior. Foram dez disparos dentro do veículo, pelo menos. Conforme o motorista, o ônibus 

estava lotado. Morreram duas pessoas e muitas mais podiam ter sido atingidas. É um drama humano e 

um problema urbano também, para além da segurança pública. 

De formas mais “brandas”, essa violência é rotineira. No primeiro semestre de 2017, houve mais de 1,5 

mil roubos a coletivos na Capital. Mais de 200 por mês. Esses são casos episódicos. Há as situações 

orquestradas: em abril de 2017, em dois dias, 26 ônibus foram incendiados em Fortaleza, em ataques 

ordenados de dentro de presídios. Um cobrador de um dos coletivos, cadeirante, não conseguiu sair do 

veículo. Sofreu queimaduras graves e acabou morrendo. 

Mais de 20 milhões de pessoas usam transporte coletivo por mês. É como se quase dez cidades do 

tamanho de Fortaleza passassem pelos ônibus todos os meses. É dessa maneira que o fortalezense se 

desloca. 
Disponível em: https://www.opovo.com.br/noticias/fortaleza/2018/01/quando-o-transporte-publico-vira- 

risco-de-vida.html. Acesso em: 7 dez. 2018. 


