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INTRODUÇÃO 

 

 

 Este trabalho de Conclusão de Curso foi concebido tendo por referência a minha 

inserção como estagiária em Serviço Social de um hospital, vinculado a política pública de 

saúde do município de Rio das Ostras, o que contribuiu para me apropriar de conhecimentos 

que foram demandando cada vez mais a necessidade de pesquisa, no sentido de compreender 

os motivos pelos quais as situações se apresentavam e que, de certa forma, se naturalizavam.   

 Chamou a atenção o crescente número de usuários vítimas de acidente de trânsito, 

principalmente, os que envolviam motociclistas.  Em sua grande maioria, homens jovens, com 

fraturas e escoriações diversas, aguardando por cirurgia ou na condição de pós-operatório.  

Não se verificava uma sistematização interna dos acidentes ocorridos, tampouco ações 

educativas e fiscalizatórias mais ostensivas para mitigar as ocorrências.    

 Por outro aspecto, as estatísticas divulgadas por órgãos públicos e pelos canais de 

comunicação demonstravam uma evolução nos índices de acidentes de trânsito envolvendo 

motociclistas, nos últimos anos.   

 Essas foram as razões que me motivaram a realizar o Trabalho de Conclusão de Curso 

com o título “Os acidentes motociclísticos na (i)mobilidade do capital. Um estudo sobre Rio 

das Ostras”. 

 Para o desenvolvimento da pesquisa foram utilizadas as técnicas de pesquisa 

documental, bibliográfica e de contato direto.  A metodologia adotada abrangeu a pesquisa em 

livros, cujo conteúdo propiciasse o conhecimento do processo histórico da urbanização no 

Brasil, o desenvolvimento da industrialização e seus efeitos sobre a sociedade, assim como as 

políticas adotadas pelo Estado quanto a mobilidade urbana.  Outras pesquisas envolveram 

consultas aos sítios eletrônicos, aos portais das três esferas de governo (Federal, Estadual e 

Municipal) e em bibliotecas on-line de diversas instituições.  Pesquisas em jornais e revistas 

também foram necessárias para a obtenção de dados atuais com relação aos acidentes de 

trânsito.   

 O objetivo geral deste trabalho será o de fornecer conhecimentos que nos conduzam a 

compreender as razões sobre o crescente número de acidentes de trânsito envolvendo 

motociclistas, através da apreensão do processo de desenvolvimento urbano a que esteve 

submetido o país e, em especial, o município de Rio das Ostras. 
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 Os objetivos específicos serão definidos como: 

− Apreender o processo de desenvolvimento urbano e a sua vinculação com os fatores 

políticos, econômicos e sociais; 

− Apontar as políticas governamentais existentes para a mobilidade urbana; 

− Conhecer e analisar os acidentes de trânsito ocasionados por motocicletas na malha 

viária do município de Rio das Ostras e as estratégias adotadas para mitigar as 

incidências. 

 O presente Trabalho de Conclusão de Curso está distribuído em três capítulos para o 

desenvolvimento do tema. 

 No primeiro capítulo, intitulado “O processo de desenvolvimento urbano no Brasil”, 

faremos uma contextualização histórica do período imperial ao republicano, demonstrando 

como se constituíram e se expandiram os núcleos rurais e urbanos, influenciados pela 

economia agrária, em especial a produção do café, o que contribuiu para o fortalecimento dos 

grandes proprietários de terras e a consagração dos “barões do café” na esfera política.  

Destaca-se a Lei de Terras, um importante tratado que proibiu a aquisição de terras, senão por 

compra, e teve como propósito dificultar o acesso à propriedade rural, principalmente, pelos 

imigrantes e ex-escravos.  O fim do período escravocrata e a entrada de imigrantes no país 

também serão enfatizados nesse primeiro capítulo, posto que contribuíssem para a expansão 

dos núcleos urbanos e o desenvolvimento do mercado interno no país.  Outro elemento a ser 

destacado abrangerá o sistema de transporte, que se inicia com a ferrovia e evolui até a 

instalação e ao incremento das indústrias automobilísticas.  Veremos os reflexos da 

industrialização na questão urbana e nas expressões da questão social, assim como 

conheceremos as transformações políticas, sociais e urbanas no século XX. 

 No segundo capítulo, “As transformações na sociedade com a introdução das técnicas 

de organização industrial”, abordaremos as formas de organização industrial que 

determinaram a acumulação capitalista e os seus impactos nas relações sociais e no 

desenvolvimento urbano, mais precisamente no tocante à mobilidade urbana.  Procuraremos 

destacar a constituição do taylorismo, do fordismo e do toyotismo e a influência de seus 

princípios que, ao longo das décadas, determinaram a condução política, econômica e cultural 

da sociedade.   O taylorismo utilizando-se das técnicas da experimentação para atingir 

resultados eficientes, chega aos princípios da administração científica; o fordismo, através do 

sistema de produção em massa favorece a acumulação capitalista, causando impactos no 
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processo de trabalho, tendo forte influência na área econômica e política; e o toyotismo que 

irá causar significativa mudança nas relações de produção, através da acumulação flexível, 

com o surgimento de novos processos de trabalho, abrangendo novos mercados e alta 

inovação tecnológica.  Nesse capítulo conheceremos a “Nova Questão Urbana”, um processo 

que envolve o planejamento estratégico por parte do Estado no enfrentamento dos problemas 

advindos da competitividade e concorrência entre cidades.  Iremos contextualizar os efeitos da 

reestruturação produtiva sobre a mobilidade urbana e a questão social. 

 O capítulo III, “Capital, Estado e motociclista, protagonistas de um triste cenário na 

mobilidade urbana”, nos fará compreender sobre a centralidade da indústria automobilística 

no desenvolvimento econômico mundial, cujo produto, o automóvel, influenciou o modo de 

viver e de pensar da sociedade.  A participação da motocicleta no desenvolvimento industrial 

e a sua utilização como meio de transporte e de trabalho no espaço urbano serão itens 

importantes a serem observados.  Para atingir ao objetivo deste trabalho, apresentaremos um 

levantamento do número de motocicletas emplacadas no país e na malha viária do município 

de Rio das Ostras e a participação nos acidentes de trânsito, crescente a cada ano.  

Procuraremos conhecer as repercussões desses acidentes junto às diversas Políticas Públicas e 

as medidas adotadas para mitigar as incidências.  Por último, será apontada a inexistência de 

uma sistematização de dados, na área da saúde do município de Rio das Ostras, para que 

possam ser obtidos indicadores envolvendo os acidentes de trânsito com motociclistas. 

 A hipótese que procuraremos demonstrar é que o desenvolvimento urbano se realizou 

subordinado aos interesses dos proprietários, inicialmente de terras e, posteriormente, de bens 

de capital, e que o seu desordenamento é fator importante para a crescente utilização de meios 

de transporte individual, afetando sobremaneira a mobilidade urbana, ocasionando acidentes 

de trânsito, sendo os motociclistas mais vulneráveis em razão da ausência de ações educativas 

e fiscalizatórias. 
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CAPÍTULO I  

 

O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO URBANO NO BRASIL 
 
 

1  UMA BREVE HISTÓRIA DA URBANIZAÇÃO NO BRASIL ATÉ 1889 
 
 
1.1 CARACTERÍSTICAS DOS NÚCLEOS RURAL E URBANO NO SÉCULO XIX 
 

 Até a primeira metade do século XIX, o Brasil possuía uma configuração 

primordialmente rural, com suas atividades centralizadas no escravismo, na monocultura e na 

exportação de produtos agrícolas, como o açúcar, a borracha e o café, mantendo ainda os 

resquícios do sistema colonial.  

 Os núcleos urbanos eram pouco significativos, exceto os que estavam voltados para as 

atividades políticas e econômicas e localizados principalmente no litoral do país.  

 
O sistema colonial no Brasil contribuiu para o desenvolvimento de uma economia 
essencialmente agrária, na qual os núcleos urbanos tiveram escasso significado, com 
exceção dos portos onde se concentrou a maioria das funções urbanas (COSTA, 
2007, p. 236). 

 

 Ainda segundo Costa (2007, p. 243), os núcleos que existiam no interior do país não 

possuíam uma demarcação precisa de seus limites, confundindo-se com a área rural.  Os 

principais edifícios localizados nesses núcleos eram os das Igrejas e Conventos e, raramente, 

os da Câmara e da Cadeia.  A maioria das casas era de taipa, sendo abertas, normalmente, aos 

finais de semana, posto que os seus moradores permanecessem por maior período de tempo 

nas fazendas em suas atividades produtivas, comparecendo às cerimônias religiosas, 

festividades e compras.   

 Havia pouca circulação de pessoas nas ruas, sendo em maior número os escravos, os 

mulatos e os negros livres transportando mercadorias.  Essa característica é ressaltada por 

Maricato (1997, p. 20), quando trata da existência dos quilombos que se formaram no país, 

pois as pesquisas levam a acreditar terem sido mantidas  

 

relações comerciais [destes] com as vilas e cidades próximas a seus aldeamentos. Ali 
vendiam seus excedentes e outras mercadorias que não tinham como produzir.  
Especula-se que o abastecimento de gêneros alimentícios nessas cidades muitas 
vezes dependia dos quilombos, pois havia pouco interesse no cultivo de certos 
produtos. 
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 Inexistia saneamento nesses núcleos.  A água era obtida através de poços e chafarizes e 

transportada por escravos, assim como os dejetos eram lançados no meio ambiente.  As ruas 

eram iluminadas com óleo de peixe, sendo as atividades em sua grande parte realizadas 

durante o dia, devido à precariedade da iluminação. 

 Os moradores dos núcleos do interior desproviam de meios de comunicação com as 

cidades mais importantes do país; as notícias chegavam através de mascates e tropeiros, o que 

favorecia a continuidade das práticas paternalistas e clientelistas e a insuficiência de uma 

visão política mais ampliada. 

 Segundo Maricato (1997, p.10), ainda no século XVIII “a administração urbana era da 

competência do poder local. As Câmaras Municipais eram controladas principalmente pelos 

proprietários rurais que ocupavam o cargo de vereador”, o que demonstra o poder político que 

já possuíam em decorrência de sua posição como proprietários de terras, concedidas pela 

Coroa.  Tal poder será fortemente firmado nos séculos seguintes. 

 A assistência hospitalar estava restrita aos centros mais importantes, sendo realizadas 

pelas Santas Casas, instituições filantrópicas, patrocinadas por representantes das classes 

dominantes da sociedade.  

 Outras características verificadas em Costa (2007, p. 246) revelam ser a Igreja o centro 

das atividades públicas; e a forma de organização familiar era a patriarcal mantendo a mulher 

na condição de segregada. 

 Havia uma nítida diferença entre os núcleos urbanos situados no interior e aqueles que 

se formaram no litoral do país, sendo esse contraste acentuado após a Independência do 

Brasil, pois “as capitais das províncias, quase todas, aliás, situadas no litoral, tornaram-se 

centros político-administrativos importantes, o que daria nova vida a esses núcleos urbanos” 

(COSTA, 2007, p. 242). 

 Após esse marco histórico, o sistema educacional foi favorecido com a fundação de 

faculdades, cujo propósito seria o de capacitar os novos governantes; expandiram-se as 

construções de casas pelos fazendeiros, ávidos pela proximidade à Corte; ocorreu o 

crescimento dos serviços burocráticos e administrativos; e expandiu-se o comércio; contudo, a 

base da economia continuou a ser a exportação de produtos agrários, tendo ênfase o 

escravismo e o sistema latifundiário, segundo Costa (2007, p.243). 

 De acordo com os dados divulgados pelo IBGE (1986, p.3), o Brasil Império, no 2º 
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Reinado, possuía em sua divisão política 20 Províncias e um Município neutro, status a que 

foi elevado o Rio de Janeiro. 

 Conforme já citado anteriormente e segundo Costa (2007, p.251), os núcleos urbanos 

permaneceram sob a influência dos grandes proprietários de terras.  As cidades não possuíam 

muita autonomia, estando subordinadas nos aspectos político e financeiro à Assembleia 

Provincial.  A aprovação das posturas urbanas e o controle das legislaturas, da administração e 

da justiça também ficavam a cargo dos grandes produtores rurais. 

 Conforme Maricato (1997, p. 17) o poder exercido pelos grandes produtores rurais 

será ampliado com a criação da Guarda Nacional em 1831, sendo considerada uma milícia 

dirigida, então, por esses produtores e que passaram a ser conhecidos por “coronéis”. 

 
 
1.2 A EXPANSÃO DO CAFÉ, O DESLOCAMENTO DO EIXO ECONÔMICO PARA O 
SUDESTE E A “CONSAGRAÇÃO” DOS BARÕES DO CAFÉ. 
 

 A produção do açúcar e do algodão estava concentrada no Nordeste do país, sendo 

considerados os principais produtos de exportação, estando esta região com núcleos urbanos 

mais bem desenvolvidos em relação ao restante do país. Essa configuração se modifica até 

que a produção de café, na região Sudeste ou Centro-Sul, como alguns autores denominam a 

região, assumisse essa condição.  Tal ocorrência, segundo Linhares (1990, p.140) fez com 

houvesse “o deslocamento do eixo econômico para o Sudeste” favorecendo a ascensão ao 

poder de um novo grupo que se tornará hegemônico: “os barões do café”. 

 Nesse sentido, o século XIX firma-se também por uma grande movimentação política 

e social, tendo um período de governo regencial entre 1831 e 1840 (LINHARES, 1990, p. 

138), com alternância entre liberais e conservadores no poder. 

 Em 1837, o governo regencial é transferido para  
 

um grupo novo, do sudeste brasileiro, envolvido com a produção e a 
comercialização do café.  De base agrário-escravista, esses barões do café [...] 
acabariam por controlar o aparelho de Estado, concertariam alianças com grupos 
influentes de outras províncias, “pacificariam” o país e iriam impor a ordem 
escravista e latifundiária (LINHARES, 1990, p. 139). 

 

 A Proclamação da República em 1889 e a instituição da Federação trouxeram a 

consagração dos desejos e a ascensão ao poder de outras oligarquias rurais, até então 

submissas às determinações do sistema anterior e, consequentemente, aos “barões do café”.  
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O poder alcançado por essas oligarquias estava limitado às suas áreas regionais, o que 

permitiu a caracterização do “coronelismo”, com seus mecanismos de controle sobre a 

camada de nível mais baixo da sociedade e a continuidade frente à máquina administrativa. 

 
 
1.3 A LEI DE TERRAS E AS RAZÕES QUE DETERMINARAM A SUA 
IMPLEMENTAÇÃO.   
 

 Após a Independência e a posterior abdicação do imperador D.Pedro I, fatos históricos 

ocorridos em 1822 e 1831, respectivamente, o Brasil continua com a sua tradição agrária, 

estando, grande parte daqueles que compunham a oligarquia brasileira, contrários em abolir o 

tráfico de escravos, apesar da pressão exercida pela Inglaterra, se opondo também quanto ao 

desenvolvimento da indústria nacional, permanecendo o conservadorismo pela economia 

agroexportadora. 

 Segundo Costa (2007, p.171) “houve uma expansão das áreas cultivadas para fins 

comerciais e uma redução da agricultura de subsistência”, intensificando o uso da terra e do 

trabalho.  Os pequenos produtores, os arrendatários e os meeiros não conseguindo se manter 

frente ao desenvolvimento que estava ocorrendo, passaram a se inserir nas grandes fazendas 

como trabalhadores assalariados, no que vai resultar em mudanças significativas quanto à 

propriedade da terra. 

 COSTA (2007, p. 172) nos afirma existir uma relação direta “entre a política de mão 

de obra e a política de terras”, como consequência do desenvolvimento econômico. Para 

tanto, traz uma comparação da Homestead Act 1, que regulamentou o processo de ocupação 

das áreas a Oeste dos Estados Unidos em 1862, com a Lei de Terras instituída em 1850 no 

Brasil para regulamentar a aquisição de terras.  

 Convém ressaltar que as terras, no período da colonização, eram doadas pela Coroa 

àqueles que satisfaziam aos seus critérios de avaliação (status social, qualidades e serviços 

prestados), sendo esse conceito modificado por volta do século XIX, quando “tornou-se 

domínio público, patrimônio da nação” (COSTA, 2007 p. 174). 

 Com a ação da Inglaterra cada vez mais ostensiva, aliada aos movimentos liderados 

por liberais radicais, para a abolição do tráfico de escravos, os fazendeiros começam a ter 

                                                 
1 No presente estudo, apesar de compreendermos a importância do desenvolvimento ocorrido nos Estados 

Unidos com a política de terras, não iremos nos aprofundar no assunto, nos atendo somente à Lei de Terras 
ocorrida no Brasil. 
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como preocupação o problema da força de trabalho. A lei, instituída em relação ao processo 

de abolição da escravatura, iniciado em 1831, e que causará grande impacto, se dá em 1850 

extinguindo o tráfico de escravos no Brasil, passando a ser conhecida como a Lei Eusébio de 

Queiroz (Lei nº 581 de 04 de setembro de 1850). 

 A solução vislumbrada para suprir a força de trabalho nas lavouras, principalmente por 

se tratar de um período em que a economia cafeeira encontrava-se em plena expansão, é 

através da imigração e da obtenção do trabalho livre, fazendo surgir uma nova preocupação 

em decorrência da possibilidade desses imigrantes e trabalhadores terem fácil acesso à terra e 

se afastarem do trabalho nas fazendas, podendo vir a causar, dessa forma, prejuízo aos 

latifundiários e a consequente perda do poder que exerciam, tanto econômico quanto político. 

 
Como a população escrava dependia de influxos externos para crescer, já que o seu 
índice de mortalidade era maior do que o de natalidade, e como a mão-de-obra 
nacional era descartada, por ser considerada desqualificada, a solução só poderia ser 
a imigração de trabalhadores estrangeiros (particularmente europeus) para o Brasil. 
Isto, por sua vez, implicaria o estabelecimento de uma política de terras que as 
tornasse inacessíveis a esses imigrantes, pois, caso contrário, ao chegarem ao Brasil, 
não iriam estes, trabalhar para os grandes fazendeiros, e sim para eles mesmos, nas 
terras que logo adquiririam. Por outro lado, havia também uma necessidade urgente 
de definir um novo regime de acesso e posse das terras, já que o sistema de 
sesmarias dos tempos coloniais havia sido suspenso desde 17 de julho de 1822 e 
nenhuma lei congênere o havia substituído até então. (LINHARES, 1990, p. 247) 

 
 Dessa forma, surge o propósito de criar medidas que dificultassem o acesso à 

propriedade rural por tais trabalhadores.  Em 1842, já havia iniciado na Câmara dos 

Deputados um projeto de lei voltado para regulamentar à aquisição de terras. Contudo, 

segundo Linhares (1990, p. 248), as discussões envolvendo questões polêmicas e que iriam de 

encontro aos interesses dos diferentes setores envolvidos demandaram um alongamento em 

sua aprovação, sendo decretada a Lei de Terras, sob o nº 601, somente em 18 de setembro de 

1850, coincidindo com o fato de que quatorze dias antes havia sido promulgada a lei que 

abolia o tráfico negreiro. 

 
A Lei de Terras decretada no Brasil em 1850 proibia a aquisição de terras públicas 
através de qualquer outro meio que não fosse a compra, colocando um fim às formas 
tradicionais de adquirir terra mediante posses e mediante doações da Coroa.  Tanto 
os que obtiveram propriedades ilegalmente, por meio da ocupação, nos anos 
precedentes à lei, como os que receberam doações, mas nunca preencheram as 
exigências para a legitimação de suas propriedades puderam registrá-las e validar 
seus títulos após demarcar seus limites e pagar as taxas – isso se tivessem realmente 
ocupado e explorado a terra. (COSTA, 2007, p.173)2 

                                                 
2 A proibição quanto a aquisição de terras devolutas por outro título que não fosse o da compra estava prevista  



20 
  
 Os recursos provenientes da venda das terras públicas, assim como das taxas relativas 

ao registro da propriedade seriam convertidos para custeio dos serviços de “demarcação das 

terras públicas e para a importação de colonos livres” (COSTA, 2007, p.173), sendo o 

controle exercido pela Repartição Geral de Terras Públicas, órgão criado para tal serviço. 

 Segundo Linhares (1990, p.248) a Lei de Terras foi alvo de resistência por parte dos 

proprietários no tocante a legalização das sesmarias e posses; à continuidade da ocupação 

ilegal de terras públicas; ao tamanho estabelecido para reconhecimento das posses ou da 

demarcação das propriedades; a frequência quanto ao não pagamento das multas; e a pouca 

informação prestada pelas províncias sobre suas terras devolutas. 

 Ainda, segundo Linhares (1990, p.248-249), a lei tinha como um de seus objetivos 

atraírem imigrantes europeus, o que “resultou em relativo fracasso” devido as melhores 

condições ofertadas pelos Estados Unidos, após o Homestead Act de 18623. Para a autora, a 

lei “se constituiu também como um veto às camadas de baixa condição social quanto ao 

acesso a terra, cumprindo, assim, o seu papel de preservar e de favorecer a concentração 

fundiária nas mãos dos detentores de capital”. 

 Conforme é citado por Maricato (1997, p. 23), a Lei de Terras, apesar da resistência 

pelos coronéis, contribuiu para a ordenação das ruas e casarios nos núcleos urbanos, 

porquanto distingue “o que é solo público e o que é solo privado”, definindo de modo mais 

rigoroso os espaços. 

 
 

1.4  A ENTRADA DOS IMIGRANTES NO BRASIL: UMA CONTRIBUIÇÃO AO 
PROCESSO DE URBANIZAÇÃO 
 

 Como visto anteriormente, o Brasil passou por mudanças que irão causar impactos no 

seu desenvolvimento urbano.  Uma das mudanças mais significativas será a transição do 

trabalho escravo para o trabalho livre com a extinção do tráfico negreiro em 1850, a abolição 

da escravatura em 1888 e a entrada de imigrantes europeus no país. 

 Após 1850, os fazendeiros passaram a ter dificuldades para obtenção da mão de obra 

escrava, devido à legislação já instituída.  Trata-se de um momento de expansão da atividade 

cafeeira no sudeste do país e do declínio da produção até então dominante no Nordeste, o que 

                                                                                                                                                         
no  artigo 1º da Lei de Terras. 

3 Lei da Propriedade Rural que regulamentou o processo de ocupação das áreas a Oeste dos Estados Unidos. 
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faz com que haja um deslocamento de escravos para as regiões mais prósperas, sob uma 

forma de tráfico interprovincial.  No entanto, esse deslocamento não é suficiente para atender 

as necessidades da produção da lavoura cafeeira, levando à contratação de imigrantes para 

desempenhar funções até então somente exercidas pelos escravos. 

 A colonização no sul do país, nos Estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina, ocorreu de modo diferenciado, sendo concedidos lotes de terras aos colonos, 

enquanto que no Estado de São Paulo alguns imigrantes foram destinados a trabalhar em 

condições precárias nas lavouras de café, chegando a desistir e retornar ao país de origem ou a 

se instalarem nos núcleos urbanos realizando pequenas atividades comerciais.    

 Segundo Addor (2002, p.41) “esses trabalhadores livres – imigrantes e também 

brasileiros- que vão viabilizar, submetidos a um singular regime de trabalho e produção – o 

colonato - e dinamizar na região cafeeira do oeste paulista um rápido processo de acumulação 

capitalista baseado em relações não-capitalistas de produção”.  O autor nos traz o 

esclarecimento de que esse regime não se constituiu em uma relação de trabalho assalariado, 

conquanto a força de trabalho empregada pelos colonos para a sua reprodução se dava através 

da produção combinada de gêneros alimentícios entre as fileiras que intercalavam os cafezais. 

 Para Ferreira & Delgado (2010, 4v., V.1, p. 205) o sistema de colonato permitia uma 

alta lucratividade para os fazendeiros,  

 
pois, de um lado, liberava capitais anteriormente empregados na manutenção do 
escravo e, de outro, aumentava a produtividade da fazenda na medida em que, sendo 
o salário pago por tarefa, implantava-se definitivamente uma moderna disciplina de 
trabalho nas fazendas, baseada na coação econômica do trabalhador. 

  
 A crescente imigração contribuiu para a expansão dos núcleos urbanos e ao 
desenvolvimento do mercado interno.   

   

Desde os meados do século, imigrantes europeus começaram a entrar em número 
crescente no Brasil, principalmente entre 1870 e 1900, e o período de maior 
imigração situa-se nos anos que se seguem à abolição.  Só o Estado de São Paulo 
recebeu, em pouco mais de um decênio, isto é, entre 1890 e 1901, cerca de 
setecentos mil colonos: italianos, portugueses, espanhóis e austríacos, não contando 
os de outras nacionalidades (COSTA, 2007, 254). 

 

 Dentro desse período o Rio de Janeiro teve a sua população quase que duplicada. 

Segundo Maricato (1997, p.26) grande parte dos escravos libertos procuraram se instalar 

nesse centro urbano, o que fez crescer a demanda por necessidades de moradia, transporte, 
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saneamento e outros serviços.   

1.5  O SISTEMA DE TRANSPORTE NO SÉCULO XIX: O MERCADO INTERNO 
ACELERA 
 
 Outro fator que irá contribuir para acelerar o desenvolvimento urbano no país, na 

segunda metade do século XIX, será o meio de transporte através da estrada de ferro. 

 A primeira ferrovia começa a ser construída em 1852, no trecho ligando o Porto de 

Mauá até a Raiz da Serra de Petrópolis na cidade do Rio de Janeiro, a pedido da Presidência 

da Província do Rio de Janeiro ao Sr. Irineu Evangelista de Souza, posteriormente conhecido 

como “Barão de Mauá” (ANPF, 2013).  Nos anos seguintes ocorre a expansão das ferrovias 

ligando outras localidades. 

 É verificado que o surgimento das ferrovias se dá próximo à localidade em que 

também se inicia o cultivo do café no Rio de Janeiro, ou seja, na Baixada Fluminense 

seguindo, posteriormente, em direção ao vale do Paraíba, conforme nos afirma Maricato 

(1997, p.24), o que demonstra a forte influência da produção cafeeira no desenvolvimento 

urbano e do mercado interno no país. 

 Esse meio de transporte, utilizado para o escoamento da produção até os principais 

portos, irá favorecer o surgimento de novos núcleos urbanos ao longo das ferrovias, da mesma 

forma como irá contribuir para a decadência de núcleos até então considerados prósperos, 

conforme citado por Costa (2007, p. 257).  Outra contribuição se dará quanto à melhoria e a 

agilidade da comunicação entre os núcleos urbanos. 

 Ainda segundo Costa (2007, p. 258), a facilidade da comunicação permitiu aos 

fazendeiros se transferirem para os grandes centros urbanos.  Com essa mudança ocorre 

também uma necessidade em melhorar as condições urbanas.  No final do século XIX, 

ocorreu a expansão do comércio, dos transportes urbanos e de outros serviços e equipamentos 

necessários. 

 A ferrovia, conforme dados do IBGE (1986), chega a 15.316,40 km de rede construída 

no final do século XIX, o que ainda é insuficiente em relação à vasta extensão territorial do 

país. 

 Segundo Linhares (1990, p. 309) era precária a situação das rodovias em relação às 

ferrovias, “destacando-se a Estrada União e Indústria, inaugurada em 1861”. Somente a partir 

da década 1920 serão iniciadas políticas voltadas para a construção de estradas de rodagem, 

sendo em 1926, inaugurada a Rio-Petrópolis. 
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 O deslocamento urbano era realizado por veículos com rodas puxados a cavalo, 

seguido, já na década de 1890, pelo bonde elétrico e mais adiante com a entrada no Brasil do 

primeiro automóvel de motor a explosão por Alberto Santos Dumont. 

 
 
1.6 A IMPLANTAÇÃO DAS INDÚSTRIAS, EM PARALELO À EXPANSÃO CAFEEIRA. 
  

 Através das pesquisas realizadas, podemos verificar que o processo de industrialização 

ocorre simultaneamente à expansão da produção do café. 

 No entanto, a industrialização não ocorre de modo acelerado até a metade do século 

XX, devido a diversos interesses quanto ao retardo de sua implantação, sendo estes apontados 

por Maricato (1997, p. 24) como sendo “uma conjunção de fatores que incluirá os interesses 

da burguesia cafeeira, dos intermediários urbanos – comerciantes e financiadores -, somados 

aos interesses ingleses, que implicavam ampliar o mercado para seus produtos industriais”. 

 O Brasil, nesse período, encontra-se com uma balança comercial favorável em 

decorrência da economia baseada na exportação de produtos agrícolas.  Contudo, o 

pagamento da dívida externa, como nos afirma Maricato (1997, p. 25) “consome todo o 

excedente [assim como] o pagamento de dividendo e a remessa de lucros das empresas 

estrangeiras comprometem a economia do país”. 

 Dentre os países situados no mercado internacional, a Inglaterra, como cita Maricato 

(1997, p. 25) se torna o país com maior percentual de produtos importados pelo Brasil, em sua 

maioria, industrializados. Não havia interesse pelo capital estrangeiro por investimentos na 

instalação de indústrias. No entanto, investiam na infraestrutura necessária ao 

desenvolvimento das principais cidades no país, notadamente quanto ao sistema de transporte, 

saneamento e usinas elétricas. 

 Costa (2007, p. 259) demonstra que ocorreu o crescimento no número de indústrias 

instaladas nas últimas décadas do século XIX, passando “de 175, em 1874, para mais de 

seiscentas”.   

 É constatado que essas indústrias decorreriam da fabricação de produtos de pouco 

interesse de produção pelo capital estrangeiro, entre outros, àqueles voltados para o transporte 

dos produtos agrícolas, conforme cita Linhares (1990, p. 311) como os “da fabricação de 

tecidos de algodão, da sacaria para embalagem de café etc.”. 

 Aliado ao crescimento das indústrias observa-se nas últimas décadas do século XIX o 
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aumento populacional no país passando de 10.112.061, em 1872, para 17.318.556 em 1900, 

sendo a maior concentração populacional nas principais cidades do Sudeste e do Nordeste do 

país, conforme dados dos censos de 1872 e 1900, extraídos do Repertório estatístico do 

Brasil, lançado pelo IBGE em 1986. 

 As cidades chegam ao início do século XX como locais em que a produção de bens e 

serviços passa a ser desenvolvida.  Tal situação decorre de que a massa urbana formada, 

principalmente, por imigrantes e negros passaram a necessitar de produtos industrializados, 

não obtidos através das importações, e a realizarem a prestação de serviços locais.  A área da 

construção civil passa a ser de grande importância com as edificações realizadas nas cidades, 

tendo como contribuição o conhecimento especializado transmitido pelos imigrantes e 

adquiridos da cultura europeia. 

 Ainda assim, a produção agrícola permanece sendo a principal atividade econômica do 

país e a estabelecer formas de poder centradas na burguesia cafeeira. 

 
 
2  AS TRANSFORMAÇÕES POLÍTICAS, SOCIAIS E URBANAS APÓS 1889 

 
 
2.1 A REPÚBLICA, OS CONFLITOS POLÍTICOS E A PRIMEIRA CONSTITUIÇÃO 
REPUBLICANA. 

 
 As últimas décadas do século XIX foram de grandes movimentações na área política, 

tendo como auge a Proclamação da República em 1889.  Costa (2007, p. 389-395) nos traz 

duas versões para que esse ato tenha ocorrido.  Uma delas traz a versão monarquista na qual 

considerou um “levante militar, alheio à vontade do povo […] fruto da indisciplina das classes 

armadas que contavam com o apoio de fazendeiros descontentes com a manumissão dos 

escravos” (COSTA, 2007, p.395).  A outra versão que nos traz é a dos Republicanos com 

elementos que criticavam algumas das características do período monárquico, como de 

 
liberdades cerceadas [...], centralização excessiva [...], a vitaliciedade do Senado, a 
fraude eleitoral que possibilita ao governo vencer sempre as eleições [e com 
opiniões de que a Proclamação da República fora] a concretização de uma aspiração 
popular levada a efeito por um grupo de homens idealistas e corajosos que 
conseguiram integrar o país nas tendências do século (COSTA, 2007, p. 389). 

 

 Os estudos nos trazem que as primeiras formas de organização do novo regime foram 

permeadas de conflitos pelos diversos representantes na disputa pela liderança no Parlamento, 
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o que permitiam aos monarquistas sonharem com a restauração do sistema. As forças que se 

uniram nas ideias republicanas passaram a divergir em seus interesses, sendo representantes 

“do setor progressista da lavoura, fazendeiros de café das áreas mais dinâmicas e produtivas, 

elementos ligados à incipiente indústria [e] representantes das profissões liberais e militares” 

(COSTA, 2007, p. 398), sendo os militares chamados para intervir nas questões políticas. 

 Conforme Fausto (2006, p. 139) os representantes políticos de São Paulo, Minas 

Gerais e Rio Grande do Sul propunham a instituição de uma República Federativa, de modo a 

assegurar às unidades regionais um grau de autonomia, mesmo sendo detentores de 

pensamentos contrários em relação ao modelo de organização do poder, se liberal ou 

positivista, concorrendo com a “tradição militar”. 

 Apesar de todas as divergências e incertezas no campo político, a ascensão econômica 

decorrente da produção do café contribuiu para que as oligarquias cafeicultoras se afirmassem 

no poder. 

 Segundo Linhares (1990, p.302)  
 

o estabelecimento da República, a bem da verdade o estabelecimento da Federação, 
permitiu que as diversas oligarquias locais acendessem ao poder, no seu âmbito 
regional, assumindo o controle da máquina administrativa, em particular da 
fiscalidade, construindo mecanismos para sua eternização no poder.  Essa era a alma 
do coronelismo. 

  

 Com essa ascensão, grandes latifundiários utilizaram-se do Estado para distribuir 

favores e satisfazerem os seus anseios políticos e econômicos.  Contudo, nos estados em que a 

economia se fazia mais complexa, existindo, ainda, a influência da opinião pública, como São 

Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul era, segundo Linhares (1990, p. 302) o partido 

político é que iria atuar “como mediador entre os clãs familiares e o Estado, como é o caso do 

Rio Grande do Sul”.  Ainda, segundo o autor, esse conjunto de estados pela sua importância 

no contexto político da época, sofria a intervenção federal mantendo o status quo. 

 Para Fausto (2006, p. 140-141) as divergências existentes nos primeiros anos de 

República fizeram com que os liberais convocassem rapidamente uma Assembleia 

Constituinte, sendo a primeira Constituição republicana promulgada em fevereiro de 1891, na 

qual foi consagrada a República Federativa liberal. 

 O texto dessa Constituição passa a denominar de Estado às antigas províncias, sendo-

lhes permitidas algumas atribuições no contexto econômico, como a de contrair empréstimos 

no exterior e decretar impostos sobre a exportação de mercadorias, o que lhes possibilitaria 
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uma certa autonomia.  Também ficou permitida a organização de uma justiça própria.  À 

União coube “os impostos de importação, com o direito de criar bancos emissores de moeda, 

organizar as Forças Armadas nacionais [...], intervir nos Estados para restabelecer a ordem, 

para manter a forma republicana federativa” (FAUSTO, 2006, p. 141).   

 O sistema de governo instituído foi o presidencialista. Também foi fixado o sistema do 

voto direto e universal, no qual são “considerados eleitores todos os cidadãos brasileiros 

maiores de 21 anos, excluídas certas categorias, como os analfabetos, os mendigos, os praças 

militares” (FAUSTO, 2006, p.141).  A mulher não foi objeto de referência nessa Constituição 

em relação ao direito de voto, ficando, assim, pela interpretação de sua ausência, impedidas 

de votar. 

 O direito à liberdade, à segurança individual e à propriedade a todos os brasileiros e 

estrangeiros residentes no país passou a fazer parte do texto Constitucional. 

 Outros fatores foram consagrados nessa Constituição, tais como a separação das 

instituições e das funções do Estado e da Igreja, deixando de existir uma religião oficial no 

país, e a criação de lei para o registro civil de nascimento e de morte das pessoas.  

 
 
2.2 UMA INDÚSTRIA BRASILEIRA RENTÁVEL: ATRAÇÃO PARA O CAPITAL 
ESTRANGEIRO, NO PERÍODO DA VELHA REPÚBLICA. 
 

 Conforme verificado na tabela a seguir exposta, a exportação do café teve participação 

relevante não somente na condução política, já observada anteriormente, como também nos 

aspectos econômico e social do país.   

 

Tabela 1: Principais produtos de exportação - 1891 -1928 
(% na receita das exportações) 

Período Café Açúçar Algodão Borracha Couros e peles Outros 

1891-1900 64,5 6,0 2,7 15,0 2,4 9,4 

1901-1910 52,7 1,9 2,1 25,7 4,2 13,4 

1911-1913 61,7 0,3 2,11 20,0 4,2 11,7 

1914-1918 47,4 3,9 1,4 12,0 7,5 27,8 

1919-1923 58,8 4,7 3,4 3,0 5,3 24,8 

1924-1928 72,5 0,4 1,9 2,8 4,5 17,9 

Fonte: Singer (1989, p. 355) apud Ferreira & Delgado (2010, 4 v, V.1, p. 212) 
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 Segundo Ferreira & Delgado (2010, 4 v, V.1, p. 212) “os lucros provenientes dessas 

exportações financiaram a industrialização, os melhoramentos urbanos e a saúde da balança 

de pagamentos no exterior”. 

 Os quadros expostos por Linhares (1990, p.312) demonstram que a região Sudeste irá 

concentrar o maior número de estabelecimentos industriais e de operários em comparação às 

demais regiões do país, com substancial crescimento entre as décadas de 1920 e 1940, 

passando de 7.458 para 28.007 estabelecimentos nesse período.  O número de operários 

cresce também significativamente, passando de 176.548 para 520.140.  

 Dessa forma, com a demonstração de existência de uma indústria rentável e com o 

crescimento do mercado consumidor, começam a ingressar no país os capitais estrangeiros, 

em segmentos diversificados, podendo se associar, concorrer ou não concorrer com os setores 

já estabelecidos nacionalmente. 

 Conforme Linhares (1990, p. 313-314)  

 

essa fase, que fica mais clara a partir da Primeira Guerra Mundial, 
coincide com a substituição da Grã-Bretanha pelos Estados Unidos da 
América no predomínio econômico sobre a América Latina. A 
substituição não era só de um país, mudava-se também a natureza da 
presença estrangeira.  Os capitais ingleses destinavam-se 
preferencialmente ao setor terciário (estradas de ferro, companhias de 
seguros, etc.) ou eram emprestados aos governos.  Os capitais norte-
americanos majoritariamente são aplicados em atividades produtivas, 
quer no setor secundário, quer no setor primário. 
 

 Linhares (1990, 4 v, V.1, p.314) nos traz que entre 1912 e 1929 se instalam no Brasil 

32 empresas de capital norte-americano, das quais destacamos a The National City Bank of 

New York, em 1915, a Ford Motor Company, em 1920 e a Firestone Tire and Rubber 

Company, em 1923.   

 Os estudos demonstram que a entrada no país de empresas de capital norte-americano 

com a produção voltada para a fabricação de automóveis e seus componentes sofrerá forte 

expansão nas décadas seguintes, tendo como influência as políticas adotadas pelo governo, 

principalmente, quanto à expansão de rodovias, conforme citado anteriormente, aliada às 

ações de Henry Ford com a democratização do automóvel, segundo Maricato (2011, p. 171). 
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2.3 A INDUSTRIALIZAÇÃO E SEUS EFEITOS SOBRE A CIDADE: A QUESTÃO 
URBANA ANTES DE 1930 
 

 O processo de industrialização, até a década de 30, caminhava sem a existência de leis 

voltadas para a proteção do trabalhador:  

 

Baixos salários, precárias condições de vida, grande frequência de doenças, fruto da 
desnutrição e da insalubridade, elevada taxa de mortalidade, péssimas condições de 
moradia, são o retrato da condição do trabalhador e dão uma idéia sobre a base da 
acumulação de capital no país, que repousa menos na elevação da produtividade do 
que na exploração absoluta da mão-de-obra. (LINHARES, 1990, p.314) 

 

 Segundo Fausto (2006, p.167), o desenvolvimento das cidades e a concentração de 

fábricas e serviços contribuíram para iniciar a formação de movimentos da classe trabalhadora 

urbana.  As primeiras reivindicações tinham caráter imediato, tal como redução da jornada de 

trabalho, aumento salarial e eliminação das condições de insalubridade.  As manifestações que 

atingiam maior repercussão eram as realizadas pelos ferroviários e portuários, atingindo, 

assim, o sistema agroexportador. 

 A cidade do Rio de Janeiro, no período que compreende a Primeira República (1889-

1930), sofre um processo de expansão demográfica devido a sua constituição “como centro 

político-administrativo da nação e seu principal elo na conexão econômico-financeira 

internacional, através do comércio exportador e importador e do estabelecimento aqui da 

maior rede bancária localizada no país” (ADDOR, 2002, p 49). 

 A população do município da Capital Federal salta de 522.654, em 1890, para 

1.157.873 habitantes em 1920 (IBGE, 1986, p.4). 

 Ainda segundo Addor (2002), essa aceleração da expansão demográfica contribuiu 

para a precariedade das condições habitacionais, aumento das condições insalubres com 

surtos epidemiológicos e a proliferação de doenças endêmicas, principalmente, pelas 

condições de trabalho. 

 Nesse contexto, o Prefeito Francisco Pereira Passos, indicado pelo Presidente 

Rodrigues Alves, inicia uma reforma urbana, entre 1903 a 1906, que, segundo Maricato 

(1997, p. 28) “teve poderes ditatoriais (inconstitucionais na época) para desapropriar, demolir, 

contratar, construir, sem possibilidade de contestação por parte de qualquer cidadão que se 

sentisse atingido”.  

 Segundo Addor (2002, p. 51) o conjunto de obras “vai implicar um custo social 
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elevadíssimo, que incide basicamente sobre a população pobre que habitava a área central da 

cidade [...] e milhares de pessoas se vêem subitamente desabrigadas”.  Essa reforma teve 

como um dos seus fundamentos a ampliação do sistema viário. 

 No mesmo período é implementada uma política higienista, coordenada pelo médico 

Oswaldo Cruz, com o objetivo de atingir a toda a população.  A campanha da vacina tinha 

como foco eliminar as epidemias de varíola e febre amarela.  Entretanto, o descontentamento 

da população pobre, atingida pelas medidas adotadas pelo Prefeito Pereira Passos, associada 

ao autoritarismo com que foi imposta a obrigatoriedade da vacinação, fizeram com que 

ocorresse a chamada “Revolta da Vacina”, conforme Addor (2002, p. 51). 

 Segundo Addor (2002, p.52) “regeneração, modernização, progresso, civilização, eis 

os lemas que movem e legitimam a reforma urbana e buscam mesmo justificar o seu alto 

custo social”. 

  
 

2.3.1 REGENERAÇÃO: REFORMA URBANA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO QUE 
CONJUGOU EMBELEZAMENTO E SEGREGAÇÃO TERRITORIAL 
 

 Conforme cita Maricato (1997, p. 29) a cidade do Rio de Janeiro, por ser a capital 

federal, foi submetida a mais importante reforma urbana denominada “Regeneração”, 

servindo como inspiração a reforma ocorrida na cidade de Paris, na França, entre as décadas 

de 1850 e 1870.   

 Ainda segundo Maricato (1997, p. 29), as obras da reforma urbana conjugavam 

“saneamento com embelezamento e segregação territorial”, que tinham como medidas a 

instituição da política higienista e ao mesmo tempo distanciar os mendigos, os pobres e os 

negros assim como os seus aspectos culturais do centro da cidade, transformando a paisagem 

de forma que não configurasse a existência da pobreza. Essa reforma não contemplava o 

problema de moradia dos trabalhadores pobres. 

 Conforme Ferreira e Delgado (2010, 4 v, V.1, p. 235-236) a cidade do Rio de Janeiro 

desde o Império veio se configurando rapidamente para abrigar a toda população e a toda 

modernização que se verificou nos séculos seguintes.  As mudanças ocorridas com a expansão 

da economia capitalista, desde o transporte dos dejetos por escravos à implantação de serviços 

públicos por empresas estrangeiras; a substituição do transporte em lombo de mulas pelos 

trilhos da ferrovia; à supressão do braço escravo pelos guindastes a vapor no porto; e o uso do 
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bonde expandindo a malha urbana; contribuíram para trazerem à tona os problemas de uma 

cidade com ruas estreitas e congestionadas pela intensa circulação de pessoas e mercadorias, 

abrigando uma população heterogênea residente em moradias particulares ou em cortiços  e 

estalagens e por último, o surgimento de epidemias pelas condições precárias de higiene. 

 

Apesar da formação de novos bairros, iam se condensando na área central realidades 
críticas, oriundas da crescente incompatibilidade entre a antiga estrutura material e 
as novas relações econômicas capitalistas que nela se enraizavam [...]. Uma 
multidão heterogênea, flutuante, morava e labutava na área central do Rio de 
Janeiro.  Havia total contiguidade entre o mercado onde essa força de trabalho, 
agora livre, se punha à venda e o mercado onde as diárias e os ganhos incertos se 
convertiam nos elementos indispensáveis à sua sobrevivência. (FERREIRA E 
DELGADO, 2010, 4 v, V.1, p. 236) 

 

 A zona portuária do Rio de Janeiro causava, segundo Ferreira e Delgado (2010, 4 v, 

V.1, p. 256) reações diversas à elite, fosse pelo perigo emanado pela concentração popular ou 

pelo exotismo das comunidades estrangeiras.   

 Em 1903, o Presidente Rodrigues Alves, herdando uma economia estabilizada do seu 

antecessor, devido “à recuperação dos preços do café no mercado internacional e à política de 

saneamento financeiro, ditada pelos Rothschild, principais credores da dívida externa 

brasileira” (FERREIRA E DELGADO, 2010, 4 v, V.1, p. 255,), obteve um novo 

financiamento para saneamento urbano. Foram constituídas duas comissões federais para 

supervisionar as obras do porto e da Avenida Central. 

 Em março de 1904, deu início às obras de modernização do porto do Rio de Janeiro, 

que foram concluídas em 1911.   

 Em 1904, a exportação de café era maior no porto de Santos, em São Paulo, contudo o 

porto do Rio de Janeiro “figurava entre os 15 principais portos do mundo e vinha em terceiro 

lugar no continente, depois de Nova York e Buenos Aires” (FERREIRA e DELGADO, 2010, 

4 v, V.1, p. 257).  Com as obras, foi retificado o contorno irregular do litoral com o uso de 

entulho proveniente da demolição do morro do Senado, o que iria permitir o atracamento dos 

navios no cais e os serviços de carga e descarga realizados pelos guindastes elétricos. 

 O segundo plano de obras tinha por interesse remodelar a avenida Central.  Iniciada 

em fevereiro de 1904, as obras trouxeram como consequência que “milhares de pessoas 

ficaram desabrigadas e tiveram seu quadro quotidiano de existência pulverizado pelas obras, e 

pelas normas e proibições que foram instituídas concomitantemente.” (FERREIRA e 

DELGADO, 2010, 4 v., V.1, p. 258).  Chegou a ser realizado um concurso internacional de 



31 
fachadas para estimular o embelezamento arquitetônico. 

 Ao mesmo tempo, era executado pelo Prefeito Pereira Passos o Plano de 

Melhoramentos da Prefeitura, que tinha por fundamento alargar e/ou prolongar ruas e 

avenidas e remodelar a cidade. 

 Ferreira e Delgado (2010, 4 v., V.1, p. 259)  cita que “as avenidas constituíam, assim, o 

principal instrumento da remodelação da cidade, e atendiam a três objetivos complementares: 

saúde pública, circulação urbana e transformação das formas sociais de ocupação dos espaços 

atravessados pelas novas artérias”.  

 As obras realizadas na Avenida Beira-Mar contribuíram para desafogar o tráfego entre 

o Centro e os bairros urbanizados da Zona Sul (Catete, Flamengo e Botafogo), assim como 

permitiu a expansão da ocupação residencial pela burguesia nas orlas marítimas de 

Copacabana, Ipanema e Leblon.  Outro segmento de obras foi implantado para atender ao 

intenso tráfego entre bairros da Zona Sul e da Zona Oeste.  Duas artérias foram formadas para 

ligar o Centro aos largos do Estácio e do Matadouro (Praça da Bandeira); esses locais eram 

movimentados pelas estradas que vinham do subúrbio do oeste e noroeste, como destacado 

por Ferreira e Delgado, 4 v., V.1 2010, p. 259).   

 Essas não foram as únicas obras realizadas, houve outras não menos relevantes na rede 

viária da cidade.  

 Outro motivo, senão a estrutura física, envolvia os meios de transporte urbano. 

 

A problemática da circulação não se restringia, porém, à estrutura física da cidade.  
Envolvia os meios de transporte considerados incompatíveis com o tráfego urbano.  
Expressão característica dessa contradição foi a luta persistente movida pelas 
empresas de bondes, sobretudo depois que se eletrificaram, contra os veículos de 
carga tracionados por homens e animais que se deslocavam sobre seus trilhos.  Nas 
ruas estreitas e congestionadas do Centro, o bonde – logo os primeiros automóveis- 
tinham de ajustar seu ritmo ao passo do burro sem rabo (carreta e duas rodas 
tracionada por um homem), das carroças e dos “cargueiros” (animais atrelado uns 
aos outros, usados  no transporte de gêneros agrícolas) (FERREIRA e DELGADO, 
2010, 4 v, V.1, p. 260). 

 

 Para satisfazer a essas exigências, a Prefeitura procedia mudanças nos tipos de 

calçamentos e instituía regulamentações para o transporte de cargas. Outras medidas adotadas 

acarretavam pesados ônus para as camadas populares, como o pagamento para obtenção de 

licenças ou de multas por infrações de posturas.  Assim como havia mecanismos que 

beneficiavam as elites, como o repasse do solo, produto da desapropriação, valorizado a 

novos adquirentes. 
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 Trabalhadores com remuneração estável tais como funcionários públicos e militares, 

residiam nos bairros da Zona Norte, que crescia rapidamente.  Essa estabilidade financeira os 

permitia suprir as despesas de transporte, aluguel, compra de terreno e construção da casa.  

No entanto, a população que vivia “do ganho e da viração” ou trabalhadores que recebiam 

pequenos valores na forma de diárias “permaneceu no Centro, em suas franjas e fendas 

deterioradas, [fazendo aflorar] na paisagem do Rio nova modalidade de habitação popular: a 

favela” segundo nos relata Ferreira e Delgado (2010, 4 v., V.1, p. 265).4   

  

2.4 MUDANÇAS NA ÁREA SOCIAL, POLÍTICA E ECONÔMICA NAS PRIMEIRAS 
DÉCADAS DO SÉCULO XX. 

 
 Segundo Fausto (2006, p.169) no período compreendido entre 1917 e 1920 ocorreu 

greves nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, de grandes proporções, existindo  

 

dois fatores:  primeiro o agravamento da carestia, em consequência das perturbações 
causadas pela Primeira Guerra Mundial e pela especulação com gêneros 
alimentícios; segundo, a existência de uma vaga revolucionária na Europa, aberta 
com a Revolução de Fevereiro, seguida da Revolução de Outubro de 1917, na Rússia 
czarista.  O movimento operário passou a ser objeto de preocupações e ganhou a 
primeira página dos jornais (FAUSTO, 2006, p.169). 

 

 As manifestações pelos trabalhadores tinham como interesse melhorar as condições de 

vida e a conquista mínima de direitos.  Conforme Addor (2002, p.53) inexistia uma legislação 

trabalhista. Os operários reivindicavam melhores condições de trabalho e, nesse sentido, a 

redução da jornada de trabalho se tornava um requisito importante, pois variava de acordo 

com a importância do setor produtivo.  Como exemplo, cita a indústria têxtil que não requeria 

mão de obra qualificada, podendo ser reposta a qualquer momento, se utilizando, inclusive, de 

mulheres e crianças nas fábricas; conquanto, os trabalhadores da construção civil, pela 

necessidade de qualificação e o envolvimento desse setor no desenvolvimento da cidade, 

conquistavam jornadas menos extensas. 

 Foi no processo de mudança da economia de agro-exportação para a industrial, que 

ocorre o desdobramento da Questão Social no Brasil.  Estará presente nas contradições que se 

instalam entre capital x trabalho.   A Igreja, por intermédio do movimento católico leigo, 

                                                 
4 Campos, Andrelino (2007, p.63-77 apresenta uma análise de que esse espaço era anteriormente utilizado 

pelos quilombolas e que transmuta-se em favela, mantendo, no entanto, o estigma de local de resistência e 
criminalizado para a sociedade republicana. 
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formará as bases necessárias a implantação do Serviço Social (IAMAMOTO, 2004, p.140). 

 Segundo Fausto (2006, p.170), 

 

 

na década de 1920, enquanto o movimento operário arrefecia, surgiram claros 
indícios de uma ação do Estado no sentido de intervir nas relações de trabalho 
mediante uma legislação concessiva de direitos mínimos aos trabalhadores. Duas leis 
foram importantes nesse sentido: a lei concedendo quinze dias de férias aos 
trabalhadores do comércio e da indústria (1925) e a que limitava o trabalho dos 
menores.  Entretanto, a lei de férias dependia de regulamentação e até 1930 não foi 
aplicada na área da indústria, por pressão dos industriais. 

 

 

 A disputa pela sucessão presidencial de 1922, como demonstrado por Fausto (2006, 

p.171-172), contribuiu para a insatisfação dos militares, dando início a uma série de atos de 

rebeldia.  O primeiro foi a revolta do Forte de Copacabana, em 5 de julho de 1922, através do 

qual  os tenentes protestaram contra o fechamento do Clube Militar pelo governo federal.  

Após ser bombardeado, dezessete tenentes e um civil saíram pela praia de Copacabana em 

direção às forças governamentais.  Desse episódio somente dois tenentes ficaram vivos.  Dois 

anos depois, na mesma data, uma nova revolução acontece em São Paulo, visando derrubar o 

governo de Artur Bernardes, seguindo a uma série de movimentos em diversos Estados e que 

culmina com a “Coluna Prestes” marchando pelo interior do país. 

 No aspecto econômico, Ferreira e Delgado (2010, 4v., V.1, p.220) nos traz a oscilação 

e o desequilíbrio ocorrido da produção cafeeira em relação às exportações no período de 1911 

a 1930.  O crash de 1929 acentuou o desequilíbrio entre a produção e a exportação em quase 

50%, favorecendo o acúmulo dos estoques de café, tornando-se invendáveis.   

 

Os clássicos mecanismos de defesa foram impotentes diante da crise que assumiu 
proporções catastróficas: a taxa de câmbio literalmente despencou, as reservas 
metálicas acumuladas pelos empréstimos internacionais esvaíram-se no ar com o 
pagamento da dívida externa e com a fuga de capitais do país.  Em 1930, a revolução 
pôs fim à República Velha.  Houve uma ruptura do modelo de desenvolvimento 
industrial baseado no capital cafeeiro.  A partir de fins da década de 1930 e nos anos 
seguintes a acumulação industrial passou, gradativamente, a ser fundamentada na 
reprodução e ampliação de seu próprio capital. (FERREIRA e DELGADO, 4v., V.1,  
2010, p.220) 
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3  O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL NO PÓS-30 E AS REPERCUSSÕES PARA A 
QUESTÃO URBANA 
  
3.1 O ESTADO COM SUAS MEDIDAS INTERVENCIONISTAS  

  

 O período de 1930 a 1937 foi marcado por forte disputa política, devido à “diversidade 

das forças que se haviam aglutinado em torno da Aliança Liberal, a coligação partidária 

oposicionista que em 1929 lançou a candidatura de Getúlio Vargas à Presidência da 

República” (FERREIRA e DELGADO, 2010, 4v., V.2, p.16).  Pertenciam à Aliança Liberal os 

“oligarcas dissidentes”, estando nessa categoria incluídos os ex-presidentes da República, 

governadores e ex-governadores.  Outra categoria eram os tenentes que haviam se rebelado 

após a década de 1920 contra o regime instituído em 1889. 

 Os aliancistas defendiam “temas relacionados com justiça social e liberdade política” 

(FERREIRA e DELGADO, 2010, 4v., V.2, p.16), que incluíam a adoção do voto secreto, fim 

das fraudes eleitorais, anistia para os perseguidos políticos, jornada de 8 horas, férias, salário 

mínimo, regulamentação do trabalho das mulheres e menores, diversificação da economia e 

diminuição das disparidades regionais.  Durante o período de 1931 a 1934 os direitos 

trabalhistas foram alcançados, com exceção do salário mínimo, que será regulamentado 

somente em 1940, no período do Estado Novo. 

 Durante o Governo Provisório várias medidas centralizadoras e intervencionistas 

foram adotadas. Foram criados o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e o Ministério 

da Educação e Saúde Pública.  Em 1933, é criado o Instituto de Aposentadoria e Pensão do 

Marítimo e em 1934 o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários.   

 Segundo Ferreira e Delgado (2010, 4 v., V.2, p. 20) “o investimento na questão social 

era reforçado por uma legislação sindical cujo objetivo maior era subordinar os sindicatos à 

tutela do Estado”. 

 Em 1931 foi adotado “o modelo de sindicato único. Definido como órgão de 

colaboração com o poder público, o Estado só reconhecia um sindicado por categoria 

profissional” (FERREIRA e DELGADO, 2010, 4v., V.2, p.20).  Somente os trabalhadores 

com contrato formal de trabalho e sindicalizados poderiam gozar dos benefícios sociais.  

 Outra medida adotada foi a nacionalização do trabalho que consistia em que os 

estabelecimentos industriais deveriam ter a presença de 2/3 de empregados nacionais. 

 Em 1943 a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) “regulava as relações 
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trabalhistas em detalhes e prometia justiça social, colocando-se nas mãos da classe operária 

como escudo contra as arbitrariedades patronais” (FERREIRA e DELGADO, 2010, 4 v., V.3, 

p.51). 

 

3.2 A IMPORTÂNCIA DO PETRÓLEO, DA SIDERURGIA E DA ENERGIA ELÉTRICA 
PARA O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL.  
 

 Conforme Ferreira e Delgado (2010, 4 v., V. 2, p. 21) “os anos 30 marcam uma etapa 

importante nos rumos da economia brasileira. É a partir daí que se desencadeia o processo de 

industrialização do país”. 

 Para o governo de Getúlio Vargas o petróleo, a siderurgia e a energia elétrica eram 

questões importantes para o desenvolvimento industrial.   

 

Trabalhar com essas três questões representava envolver-se com a diplomacia 
econômica internacional e com a ofensiva das empresas estrangeiras, desejosas de 
usufruir de um mercado emergente e em expansão. [No entanto,] era preciso 
construir um consenso na sociedade brasileira e na base política do Estado para que 
essas questões pudessem se transformar em politicas públicas efetivas (FERREIRA 
e DELGADO, 2010, 4 v., V. 2, p. 252).  

 

 

 Em 1938, foi criado o Conselho Nacional do Petróleo (CNP), através do qual o Brasil 

passa administrar a política do petróleo.  De 1930 a 1940 havia controvérsias quanto à 

estatização das atividades de exploração e refino do petróleo e a permanência com o capital 

privado nacional e estrangeiro.  Houve um engajamento por setores urbanos, políticos e 

militares quanto ao nacionalismo.  Porém, somente no segundo governo de Getúlio Vargas, 

com “a criação do imposto único sobre derivados de petróleo, coordenado pelo Conselho 

Nacional do Petróleo [é que serão obtidos os] recursos para a criação da Petrobras, aprovada 

pelo Congresso em setembro de 1953” (Ferreira e Delgado, 2010, 4 v., V.2, p.254-255). 

 O processo de implantação de uma usina siderúrgica tem início com a formação de 

engenheiros pela Escola de Minas de Ouro Preto, que idealizam o aproveitamento da riqueza 

mineral, e que vai ser objeto de desejo por políticos, empresários e militares nas primeiras 

décadas do século XX.  As primeiras empresas siderúrgicas de pequeno porte surgem no 

início da década de 20.  Em 1919 é fundado a Aços Paulista, em 1920 o Grupo Dedini, em 

1921 a Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, em 1937 a Siderúrgica de Barra Mansa e a 

Siderúrgica Barbará, em 1939 a Aços Villares produz insumos para a fábrica de Elevadores 
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Atlas.  A Aços Especiais Itabira (Acesita), de capital privado, necessitou para a sua construção 

de créditos do Banco do Brasil.  Por seu custo elevado, o Banco do Brasil terminou por 

assumir o controle da empresa, como é citado por Ferreira e Delgado (2010,  4v., V.2, p.256). 

 Durante o período de guerra, quando surge “a necessidade de produzir minério de 

ferro de boa qualidade, sobretudo de manganês” (FERREIRA e DELGADO, 2010, 4 v., V.2, 

p.256). Era intensa a demanda interna por aço pela construção civil, naval, ferrovia e 

indústrias metalúrgicas.  Desse modo, são iniciadas negociações no mercado externo 

(Alemanha e Estados Unidos) para obtenção de recursos para a construção de uma grande 

usina siderúrgica.   O acordo é firmado com os Estados Unidos em março de 1942. 

 

 

Em março de 1942 o Brasil firmou um acordo de cooperação militar no qual cedia 
bases militares no Nordeste para uso dos Estados Unidos e se comprometia com o 
fornecimento de minerais estratégicos para aquele país.  Em troca vieram os créditos 
do Eximbank para a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e, além dela, para a 
reestruturação da Estada de Ferro Vitória-Minas, necessária à construção da 
Companhia Vale do Rio Doce. (FERREIRA e DELGADO, 2010, 4 v., V.2, p.258) 

 

  Conquanto tenha havido um “salto energético no país, com a expansão da produção 

de energia elétrica especialmente no eixo Rio-São Paulo” (FERREIRA e DELGADO, 2010, 4 

v., V.2, p.259), ocorreu, a partir de 1930, uma estagnação da oferta de energia elétrica. Ocorria 

o crescimento da economia, porém os parques industriais estavam sujeitos ao racionamento de 

energia. Desde 1899, quando chegou a São Paulo, operava no eixo Rio-São Paulo o grupo 

Light “reunião de empresas canadenses de bondes elétricos, companhias de luz e de geração e 

distribuição de energia elétrica” (FERREIRA e DELGADO, 2010, 4 v., V.2, p. 260).  Após 

1927, surge a concorrente Amforp, de capital americano, e que, no Brasil, ganha a 

denominação de Empresas Elétricas Brasileiras.   Várias medidas foram adotadas pelo 

Governo de Getúlio Vargas como tentativas “em por fim à concentração de energia elétrica 

nas mãos dos dois grupos estrangeiros” (FERREIRA e DELGADO, 2010, 4 v., V.2,  p.261).  

Como resultado havia a resistência das operadoras, causando diversos problemas aos 

consumidores, tal como a falta de investimentos no setor e o racionamento de energia. 

 O Governo de Getúlio Vargas cria, em 1939, o Conselho Nacional de Águas e Energia 

Elétrica (CNAEE), que será responsável por “cuidar da política de energia elétrica [...], 

fiscalizar as concessionárias e realizar o planejamento do setor elétrico no médio prazo” 

(FERREIRA e DELGADO, 2010, 4 v., V.2, p.262), subordinado diretamente à Presidência da 

República. 
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 Durante a Segunda Guerra, os governos do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de 

Janeiro trazem um modelo de geração e distribuição da energia elétrica pela ação direta do 

Estado, fazendo surgir, em 1945, a  

 

Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a primeira empresa de eletricidade do 
governo federal, incumbida de construir e gerenciar a Usina Hidrelétrica de Paulo 
Afonso, a primeira usina de grande porte do país, inspirada nas barragens 
americanas do vale do Tennessee [...]. A partir de então, o Estado começa a se 
envolver no processo de geração de energia elétrica de uma forma tão intensa que, 
nos anos 1960, já se podia notar a inversão do perfil da geração energética, com as 
companhias privadas estrangeiras abandonando o setor de geração e se tornando 
apenas distribuidoras e o Estado assumindo integralmente a tarefa da produção da 
eletricidade.  (FERREIRA e DELGADO, 2010, 4 v., V.2, p.263)  

 
 
3.3 A DÉCADA DE 1950, COMO MARCO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E 
DA EXPANSÃO DA PRODUÇÃO DOS AUTOMÓVEIS. 

 

 Segundo Maricato (2001, p.18) “em 1950, o processo de industrialização entra em 

nova etapa. O país passa a produzir bens duráveis e até mesmo bens de produção”. 

 Mendonça & Fontes (2004, p. 8) nos traz que “na gestão Kubitschek (1956-61), o 

Plano de Metas, a construção de Brasília e principalmente o estímulo à entrada de capitais 

estrangeiros, impulsionaram a produção automobilística, seguida de perto pela de 

eletrodomésticos”.   

 Como já citado anteriormente e segundo Valle (2012, p.14), no Governo de Pereira 

Passos as reformas urbanas já estavam voltadas para os automóveis.  Com a chegada das 

montadoras na década de 1950 as ferrovias foram sendo substituídas pelo atual modelo 

rodoviário. 

 Para Maricato (1997, p.37) a partir de 1950 e em razão do impacto causado pelo 

automóvel nas cidades, as políticas sociais perderam espaço para as obras viárias, tornando-se 

uma “prioridade do investimento público” e, consequentemente, consumindo grande parte dos 

orçamentos dos municípios.  

 A indústria automobilística requer para a sua produção outros processos, tais como a 

exploração de minérios, a metalurgia, obras de infraestrutura urbana, a política energética e o 

petróleo, o que demanda no “envolvimento de forte movimento econômico e, portanto, de 

significativo poder político” Maricato (2011, p. 175). 

 Maricato (2011, p.176) nos traz, ainda, que “o capitalismo tem necessidade de 
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expansão ilimitada. É de Karl Marx a demonstração da tese de que não é o consumo que 

determina a produção, mas o inverso, a produção é que determina o consumo no modo de 

produção capitalista”.  Para tanto, a indústria automobilística se utiliza para a sua expansão de 

uma vasta máquina de propaganda, estimulando os consumidores. 

 A produção dos automóveis, segundo Maricato (2001, p.19), irá modificar o modo de 

vida dos consumidores, influenciando, ainda, na habitação e nas cidades.   

 

O automóvel conformou as cidades e definiu, ou pelo menos foi o mais forte 
elemento a influenciar, o modo de vida urbano na era da industrialização.  Aquilo 
que era inicialmente uma opção – para os mais ricos, evidentemente – o automóvel 
passou a ser uma necessidade de todos (MARICATO, 2011, p. 171) 

 

3.4 O ÊXODO RURAL E A QUESTÃO URBANA APÓS 1950  
  

 Segundo Mendonça & Fontes (2004, p. 16) após 1950 irá ocorrer uma aceleração do 

êxodo rural, em decorrência do processo de industrialização, o que, no entanto, será favorável 

ao capitalismo.   

 

Esse contingente deslocado para as regiões urbanas, não encontrava imediatamente 
ocupação nos setores já estabelecidos (indústria, comércio), sobrevivendo de 
ocupações domésticas, biscates, subempregos em suma, cuja remuneração era ainda 
inferior ao salário mínimo.  Isto favorecida duplamente a expansão capitalista: a) 
pela formação de gigantesco exército industrial de reserva [...] b) pelo exercício de 
funções de suporte da rede industrial [...].  Inseriam-se nessa lógica as oficinas de 
“fundo de quintal” e a legião de vendedores ambulantes, abundantes nos anos 50 e 
60 (KOWARICK, 1977 e OLIVEIRA, 1976, p. 17 apud MENDONÇA & FONTES, 
2004, p. 16) 

 

 

 Conforme Cruz (2012, p.9) “a inversão entre campo e cidade já estava dada, visto que, 

final da década de 1950, 36% dos homens e mulheres do país já residiam nos centros urbanos. 

Esse índice saltou para 45% ao final da década de 1960, e chegou a 56% nos anos 70”. 

 Em 1937, o governo propõe uma política de habitação, considerando os problemas 

com moradia, advindos da migração interna.  Segundo Maricato (1997, p.36) os Institutos de 

Aposentadoria e Pensões financiaram de 1937 a 1964 “a construção de 140 mil moradias, a 

maior parte das quais destinadas ao aluguel”.  O que não contribuiu para a solução do 

problema.  Outras medidas foram adotadas.  Em 1942, foi instituída uma lei de congelamento 

dos aluguéis, para beneficiar os trabalhadores, tendo, no entanto, contribuído para 

desestimular o mercado de locação.  Em 1946, foi criada a Fundação da Casa Popular, que 
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também não logrou êxito em alcançar a todos aqueles que necessitavam de moradia. 

 Considerando que o Estado não resolvia de forma exitosa o problema da moradia, os 

trabalhadores buscaram , segundo Maricato (1997, p.36), “o loteamento irregular na periferia, 

ou a pura e simples ocupação ilegal de terras (ou mangues), e a autoconstrução da moradia”. 

 Ainda, segundo Maricato (1997, p. 37)  

 

a substituição do transporte sobre trilhos pelo ônibus, nos anos 40, ofereceu as 
condições para que o parcelamento da terra prosperasse sem o acompanhamento da 
urbanização (pavimentação, água, esgoto, iluminação). Bastava assegurar a chegada 
do transporte para que a terra fosse loteada e os lotes vendidos.  O ônibus era, para 
isso, bastante flexível e viabilizou a ocupação extensiva, e inicialmente rarefeita, das 
periferias urbanas. O trinômio loteamento ilegal/autoconstrução/serviço de ônibus 
foi responsável pela formação das extensas periferias urbanas durante, no mínimo, 
meio século. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
CAPÍTULO II 

 
 

AS TRANSFORMAÇÕES NA SOCIEDADE COM A INTRODUÇÃO DAS TÉC NICAS 
DE ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL 

 
 Neste capítulo serão abordadas as técnicas de organização industrial que determinaram 

a acumulação capitalista a partir do século XX, o taylorismo, o fordismo e o toyotismo. 

Buscaremos conhecer os seus impactos nas relações sociais e no desenvolvimento urbano, 

mais precisamente no tocante à mobilidade urbana.   

 Primeiramente, iremos dissertar sobre os estudos desenvolvidos por Frederick 

Winslow Taylor, que deram origem ao modo de organização taylorista, responsável pela 

aplicação de princípios direcionados a obtenção da eficiência no processo produtivo.  A 

seguir, apresentaremos o modelo fordista, que contribuiu sobremaneira para a evolução da 

indústria automobilística e mudanças no modo de vida dos indivíduos, e, por último, o 

toyotismo, que, ao introduzir novas técnicas de gestão, produziu mudanças significativas no 

mundo do trabalho.  Esses três modelos de organização industrial causaram transformações na 

sociedade, fazendo surgir novas relações sociais, nova questão urbana e expressões da 

“Questão Social”. 

 

1  BREVE HISTÓRICO SOBRE OS PRIMEIROS MODELOS DE ORGANIZAÇÃO 
INDUSTRIAL: O TAYLORISMO E O FORDISMO 

 

 As formas de organização industrial, denominadas taylorismo e fordismo, irão se 

constituir como padrão de desenvolvimento a ser seguido pelos principais países capitalistas, 

a partir do século XX, e irão empreender mudanças nas relações sociais e no desenvolvimento 

urbano.   

  À medida que observava como os processos produtivos se realizavam na indústria de 

construção de máquinas, na qual havia ingressado como operário aos vinte e dois anos, 

Frederick Winslow Taylor desenvolveu métodos através da técnica de experimentação para a 

obtenção de resultados eficientes, o que lhe rendeu diversas promoções de cargos, inclusive a 

de engenheiro-chefe e diretor-geral, conforme citado por Taylor (2006, p. 47-49). 

 Dentre as suas observações, estava a conduta dos trabalhadores perante o sistema de 

desenvolvimento diário dos serviços.  Eram eles que ditavam o ritmo do trabalho, cujo 
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resultado era a terça parte do que deveria ser realmente produzido, segundo Taylor (2006, p. 

47). Essa conduta era orientada por todo trabalhador, ora para não contribuir em aumentar a 

rentabilidade do patrão, ora para não faltar trabalho a nenhum operário em períodos de 

desemprego.  O método desenvolvido por Taylor era contrário a essa atuação por acreditar 

que deveriam buscar uma maior remuneração pelo trabalho executado. 

 As observações e experimentações o levaram a diversos estudos científicos, 

principalmente ao estudo do tempo de desempenho de uma tarefa.   

 Os funcionários deveriam realizar as tarefas individualmente, de acordo com as suas 

aptidões, produzindo o máximo em menor tempo possível, sem haver a necessidade de 

conhecerem o resultado final, o que seria restrito somente ao gerente da fábrica.  Havia uma 

sistematização das tarefas e a padronização do trabalho. A divisão técnica do trabalho foi 

aperfeiçoada e ampliada pelo conjunto de métodos desenvolvidos.  

 O tempo e os movimentos despendidos em cada tarefa eram mensurados através da 

cronometragem, estabelecendo o controle e o aumento da produtividade.  

 A obra que consagrou o modelo taylorista, mundialmente, foi intitulada “Princípios da 

Administração Científica”, publicada em 1911, 

 

um influente tratado que descrevia como a produtividade do trabalho podia ser 
radicalmente aumentada através da decomposição de cada processo de trabalho em 
movimentos componentes e da organização de tarefas de trabalho fragmentadas 
segundo padrões rigorosos de tempo e estudo do movimento (HARVEY, 2004, 
p.121). 

 

  Para Taylor “o principal objetivo da administração deve ser o de assegurar o máximo 

de prosperidade ao patrão e, ao mesmo tempo, o máximo de prosperidade ao empregado” 

(TAYLOR, 2006, p. 24).   

 Nesse sentido, Taylor levava a compreensão de que beneficiando o empresário, com os 

lucros advindos do aumento da produtividade e de reduzidos custos de produção, estaria 

também beneficiando os trabalhadores, que passariam a receber maiores salários.  Da mesma 

forma, acreditava que essa prosperidade conduziria a um trabalhador mais eficiente e 

habilitado a desempenhar atividades mais elevadas a partir de suas aptidões naturais. Por fim, 

seria possível manter uma mútua relação com interesses semelhantes. 

  Outro princípio taylorista era a eliminação da “vadiagem no trabalho” (TAYLOR, 

2006, p. 28), através do combate às suas causas, determinadas em três: o errôneo pensamento 

de que o aumento do rendimento do homem e da máquina conduz ao desemprego; da 
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existência de um sistema defeituoso da administração que obrigava os trabalhadores a 

diminuir o ritmo do trabalho para proteção de seus interesses; e, por último, o uso de métodos 

empíricos ineficientes.  

 Taylor (2006, p. 34-35) concluiu através de seus estudos que deveria haver, também, a 

divisão de responsabilidade entre a gerência de uma fábrica e seus trabalhadores, de modo que 

estes últimos fossem orientados no desempenho de suas tarefas por leis científicas traduzidas 

pela direção ou gerência.  Este propósito levaria, inclusive, à  cooperação e a eliminação da 

discórdia entre as partes. 

 O taylorismo procurou demonstrar que, para uma organização industrial com maior 

produtividade e rentabilidade, há a necessidade de substituição do empirismo e das velhas 

formas de administração pelo emprego de métodos científicos, de trabalhadores selecionados 

e treinados de acordo com as suas aptidões, submetidos a uma supervisão e disciplina. 

 Outro padrão produtivo surgiu com Henry Ford, denominado fordismo, tendo como 

base o princípio da organização científica taylorista. A fase inicial desse novo modelo foi 

introduzida na linha de montagem de carros, compreendendo um dia de oito horas de trabalho 

e cinco dólares como recompensa aos trabalhadores.  Ford, ao aplicar essa nova metodologia, 

tinha como propósito fazer com que os trabalhadores alcançassem uma disciplina, que lhes 

seria adequada à linha de montagem e a vida privada.  Nesse sentido, poderiam usufruir de 

recursos financeiros e de lazer, que seriam necessários para o consumo em massa e 

estimulariam a fabricação de novos produtos, como demonstrado por Harvey ( 2004, p. 121-

122). 

 Alguns autores utilizam a expressão taylorismo/fordismo para designar o novo modelo 

adotado pelo sistema capitalista.  De acordo com Antunes (1999, p.36) “o binômio 

taylorismo/fordismo, expressão dominante do sistema produtivo e de seu respectivo processo 

de trabalho, [...] vigorou na grande indústria, ao longo praticamente de todo século XX, 

sobretudo a partir da segunda década”.  

 O fordismo passa a ser compreendido como sendo  

 

a forma pela qual a indústria e o processo de trabalho consolidaram-se ao longo 
deste século, cujos elementos constitutivos básicos eram dados pela produção em 
massa, através da linha de montagem e de produtos mais homogêneos; através do 
controle dos tempos e movimentos pelo cronômetro taylorista e da produção em 
série fordista; pela existência do trabalho parcelar e pela fragmentação da funções; 
pela existência de unidades fabris concentradas e verticalizadas e pela 
constituição/consolidação do operário-massa, do trabalhador coletivo fabril, entre 
outras dimensões. (ANTUNES, 2003, p.25) 
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 O taylorismo-fordismo adaptou o trabalho humano às máquinas, levando-o a 

atividades repetitivas e ao que Antunes (1999, p. 37) chama de “sua conversão em apêndice 

da máquina-ferramenta”.  Ao capitalismo coube a extração da mais-valia de modo 

intensificado. 

 

À mais-valia extraída extensivamente, pelo prolongamento da jornada de trabalho e 
do acréscimo da sua dimensão absoluta, intensificava-se de modo prevalecente a sua 
extração intensiva, dada pela dimensão relativa da mais-valia.  A subsunção real do 
trabalho ao capital, própria da fase da maquinaria, estava consolidada. (ANTUNES, 
1999, p. 37) 

 

 

 O novo processo produtivo passou a ser implantado em todas as indústrias 

automobilísticas dos Estados Unidos, expandindo-se a seguir às demais indústrias instaladas 

nos principais países capitalistas, atingindo, posteriormente, o setor de serviços, segundo 

Antunes (1999, p. 37). 

 De acordo com Harvey (2004, p. 123-125), no período entre guerras, o fordismo irá 

encontrar barreiras para a sua implementação generalizada, em decorrência da não aceitação 

do trabalho rotinizado com longas horas de trabalho, da alienação do trabalhador no resultado 

final do processo produtivo e da tradição artesanal existente em muitos países.  A sua 

maturidade ocorrerá somente após a década de 50, a partir da aliança ao keynesianismo5, 

contribuindo para que o capitalismo se expanda em âmbito mundial.   

 No período pós-guerra, ocorreu um elevado aumento de indústrias com bases 

tecnológicas em regiões de grande produção da economia mundial, favorecendo a uma rápida 

expansão econômica, aliado ao posicionamento do Estado quanto ao compromisso de 

reconstrução da economia devastada pela guerra, através da renovação urbana e da expansão 

dos sistemas de transporte e de comunicações.  Dentre os produtos que serviram de base para 

impulsionar o crescimento encontram-se “os carros, as construções de navios e de 

equipamentos de transporte, o aço, os produtos petroquímicos, a borracha, os 

eletrodomésticos e a construção” (HARVEY, 2004, p. 125).  

 A expansão do regime de acumulação fordista teve como proteção o poder econômico 

e financeiro dos Estados Unidos e de seus acordos e políticas internacionais. Dentre esses 

acordos, são instituídos o Plano Marshall, caracterizado pela ajuda financeira para a 

reconstrução econômica, principalmente, de países europeus no pós Segunda Guerra Mundial 

                                                 
5 Keynesianismo: teoria econômica proposta por John Maynard Keynes, que defendia a intervenção do Estado 

para conter o desequilíbrio da economia, levando ao pleno emprego. 
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e o de Bretton Woods, firmado em 1944, através do qual o dólar é transformado na “moeda-

reserva mundial [vinculando] o desenvolvimento econômico do mundo à política fiscal e 

monetária norte-americana” (HARVEY, 2004, p. 131). 

 No entanto, alguns fatos contribuíram para abalar o regime fordista. 

 Cabe ressaltar que situações ocorridas nos Estados Unidos, tais como “a queda da 

produtividade e da lucratividade corporativas depois de 1966 [e, consequentemente,] o 

começo de um problema fiscal [e da] aceleração da inflação, contribuíram para a queda do 

poder norte-americano de regulamentação do sistema financeiro internacional” (HARVEY, 

2004, p. 135).   

 Com a recuperação da Europa Ocidental e do Japão após a década de 60, o regime de 

acumulação fordista começa a dar sinais de enfraquecimento, devido as contradições inerentes 

ao capitalismo. Inicia o processo de competição internacional, a derrubada do acordo de 

Bretton Woods e a desvalorização do dólar.  A produção em massa, núcleo do fordismo, irá se 

manter até por volta de 1973, quando ocorre a recessão causada pela crise do petróleo, 

segundo Harvey (2004, p. 135- 140). 

 Convém ressaltar a luta do operário-massa contra os métodos taylorista/fordista e a 

intencionalidade de um controle social dos trabalhadores dos meios de produção.  No entanto, 

essa luta encontra limitações, devido aos trabalhadores não alcançarem um projeto 

hegemônico que possa se firmar contrário ao capital, da mesma forma como limitam as suas 

ações no espaço fabril, não articulando aos chamados “novos movimentos sociais”6 

(ANTUNES, 1999, p. 44).  

 Nas afirmações de Antunes (1999, p. 45), “com a derrota da luta operária pelo controle 

social da produção, estavam dadas então as bases sociais e ideo-políticas para a retomada do 

processo de reestruturação do capital, num patamar distinto daquele efetivado pelo taylorismo 

e pelo fordismo”. 

 Os estudos demonstraram que o fordismo contribuiu para a aceleração do 

desenvolvimento econômico dos países capitalistas, através de seu principal objetivo de 

“produção em massa para um consumo em massa”, contudo que tenha havido oscilações na 

economia em decorrência das guerras e crises inerentes ao capital. O resultado dos princípios 

desenvolvidos, tanto pelo taylorismo quanto pelo fordismo, podem ser observados em grande 

                                                 
6 Envolvem sujeitos portadores de certa identidade e que reivindicam ações específicas, tais como o 

Movimento dos Sem Terra, Movimento Feminista e o Movimento pela liberdade de orientação sexual. 
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intensidade na sociedade. 

 A propagação das técnicas de organização industrial fordista influenciou, 

principalmente, o mercado automobilístico, seja na produção desses bens ou no seu consumo 

pelos trabalhadores, tendo como uma das consequências diretas a área de serviços, com a 

instalação e ampliação de oficinas de reparo e de autopeças.  A mobilidade urbana será objeto 

de constante intervenção, devido à necessidade de adequação dos espaços para atender a 

crescente demanda de veículos em circulação. 

 

 

2  DO FORDISMO AO TOYOTISMO: A RIGIDEZ DANDO LUGAR À ACUMULAÇÃO 
FLEXÍVEL 

 

 Essa nova forma de organização da produção, denominada toyotismo ou ohnismo7, foi 

originada na indústria automobilística japonesa: a Toyota.  As bases para a sua constituição 

pautaram-se na experiência do ramo têxtil, na qual todos os trabalhadores operavam 

simultaneamente várias máquinas; à necessidade de aumentar a produção sem elevar o 

número de trabalhadores para superar a crise financeira; e, a reprodução dos métodos de 

gestão utilizados nos supermercados nos EUA, conforme Antunes (2003, p.31). 

 A crise financeira que se instalou no Japão após a Segunda Guerra Mundial levou a 

redução do consumo e a novas preferências pelo consumidor interno, fazendo com que a 

indústria tivesse competência e competitividade para atender a essa demanda, sendo esta uma 

nova proposta para a Toyota, considerando que a sua produção era demasiadamente longa.   

 Outro importante fator apresentado por Antunes (2003, p.32-33), e que propiciou a 

instalação do novo modelo de organização foi o sindicalismo japonês, responsável por vários 

confrontos grevistas e que foram derrotados, inicialmente pela Toyota, em 1950, e, nos anos 

seguintes, por outras empresas.  Tal embate afetou significativamente os principais líderes 

sindicais, desestruturando o sindicalismo. Em consequência emerge, em 1953, o 

“sindicalismo de empresa”, que não se mantém em função de sua pouca cooperatividade.  A 

Toyota o substitui por um novo sindicado inspirado na “Família Toyota”.  Esse sindicalismo 

de empresa criará condições para que os trabalhadores fiquem envolvidos e subordinados ao 

universo patronal. 

                                                 
7 Ohnismo: deriva do nome do engenheiro, Ohno, que criou o modelo japonês de organização do trabalho na 

Toyota. 
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 Podemos verificar que o toyotismo irá se constituir de modo diverso ao fordismo. As 

diferenças encontram-se no ritmo determinado para a produção, nas demandas postas pelo 

mercado, nas relações do trabalho, entre outras.  Um fato comum a todos é a emergência das 

novas formas de produção no interior da indústria automobilística. 

 Será no contexto da crise da acumulação capitalista, ocorrida na década de 70, que o 

toyotismo e a acumulação flexível entrarão em evidência no Ocidente. 

 A rigidez do fordismo dá lugar à acumulação flexível. O toyotismo traduz-se em um 

modelo caracterizado pela mudança nas relações de produção, em novos processos de 

trabalho, abrangendo novos mercados e com alta inovação tecnológica, visando, sobretudo, à 

reestruturação do capital atingido pela crise dos anos 70, tanto no aspecto de recuperação do 

seu ciclo produtivo quanto no de seu projeto societal. 

  
O capital deflagrou, então, várias transformações no próprio processo produtivo, por 
meio da constituição das formas de acumulação flexível, do downsizing, das formas 
de gestão organizacional, do avanço tecnológico, dos modelos alternativos ao 
binômio taylorismo/fordismo, onde se destaca especialmente o “toyotismo” ou o 
modelo japonês. (ANTUNES, 2003, p.47) 

  

 Essas transformações terão abrangência no mundo do trabalho, com a introdução de 

novas técnicas de gestão envolvendo o controle de qualidade, terceirizações, o envolvimento 

participativo dos trabalhadores, apesar de permanecerem na condição de alienados e 

estranhados ao produto final, entre outras. Passa a ser exigido um trabalhador qualificado, 

polivalente e multifuncional, objetivando a redução do tempo de trabalho, com um menor 

contingente de trabalhadores e altos índices de produtividade.  Ao contrário do 

taylorismo/fordismo, o operário passa a operar várias máquinas de modo simultâneo.  

 Para atender a esse modelo de organização, se faz necessária a flexibilização da força 

de trabalho, conforme é citado por Antunes (2003, p. 36).  O número reduzido de 

trabalhadores se torna a base para a produção, devendo, de acordo com as necessidades e 

demandas de mercado, ser ampliada a jornada através do pagamento de horas extras ou 

através da contratação temporária ou, ainda, da subcontratação.  Nesse sentido, os controles 

do tempo e da qualidade se tornam imprescindíveis, estando o trabalhador subordinado a esse 

tipo de controle. 

 O “controle de qualidade total” passa a ser um instrumento para aprimorar o processo 

produtivo. O trabalhador recebe treinamento e participa do Círculo de Controle de Qualidade 

(CCQ), podendo sugerir melhoras para a qualidade e produtividade. No entanto, qualquer um 
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dos membros dessa equipe não pode falhar, não existindo uma organização autônoma dos 

trabalhadores, segundo Antunes (2003, p.37). 

 Com relação ao mercado consumidor, o modelo de acumulação toyotista está 

vinculado a atender a demanda existente, de modo individualizado, variado e heterogêneo. 

Nesse sentido, Harvey (2004, p.148) chama a atenção para “a mobilização de todos os 

artifícios de indução de necessidades e de transformação cultural” que acompanha o consumo 

na acumulação flexível. 

 O tempo de produção, regulado pelo princípio just in time8 , objetiva o melhor 

aproveitamento possível.  Os estoques são mínimos, sendo utilizado o sistema Kanban9 para a 

sua reposição.  A melhor qualidade da produção e a eliminação de defeitos são alcançadas 

através do controle da qualidade total, conforme citado por Antunes (2003, p. 34).  

 Outra característica, demonstrada por Antunes (2003, p. 35), que a diferencia do 

fordismo é a estrutura horizontal das empresas, priorizando o que é central do seu processo 

produtivo no espaço interno e transferindo a terceiros a produção que não está na centralidade 

do processo. 

 A implementação do toyotismo nos países do Ocidente estará 

 

condicionada às singularidades e particularidades de cada país, no que diz respeito 
tanto às condições econômicas, sociais, políticas, ideológicas, quanto como à 
inserção desses países na divisão internacional do trabalho, aos seus respectivos 
movimentos sindicais, às condições do mercado de trabalho, entre tantos outros 
pontos presentes quando da incorporação (de elementos) do toyotismo 
(ANTUNES,1999, p. 57). 

 

 Uma demonstração dessa adaptabilidade é o emprego vitalício para uma parcela da 

classe trabalhadora nas empresas japonesas, em torno de 30%, o que não possui sustentação 

nas empresas europeias, onde a estabilidade no emprego é restrita e limitada, segundo 

Antunes (1999, p.57). 

 O projeto neoliberal contribuiu de modo expressivo para a implantação do toyotismo 

nos países do Ocidente.  O novo modelo de organização, que operou avanços no capitalismo 

japonês após a Segunda Guerra Mundial, iria se adequar ao processo de reestruturação 

produtiva do capital, base do neoliberalismo. 

 No entanto, para o processo de implementação ser exitoso, seria necessário a aplicação 

                                                 
8 Sistema da administração da produção que determina que nada deve ser produzido, transportado ou 

comprado antes da hora exata. 
9 Placas ou senhas de comando para reposição de peças e de estoque. 
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do conjunto de técnicas aplicáveis pelo toyotismo. Antunes (1999, p. 58-59) nos traz como 

exemplo a General Motors que, em meados de 70, procurou se utilizar dos Círculos de 

Qualidade, isoladamente, no que transcorreu em fracasso a sua tentativa de experimentação 

do toyotismo.  Na década de 80, objetivou enfrentar a expansão das empresas japonesas nos 

EUA realizando altos investimentos, em um momento de crise de sua fábrica em Detroit; 

investiu na robotização de sua linha de montagem; lançou novo modelo de carro e instituiu o 

projeto Saturno em 1983 com uma fábrica em Spring Hill, Tennessee.  Nesse novo projeto 

implementou técnicas do toyotismo, associou-se a empresas japonesas, como a Isuzu e a 

Suzuki, e realizou uma joint venture com a própria Toyota.  Contudo, os resultados não eram 

satisfatórios para a General Motors, porém a Toyota, com fábrica instalada em outra parte dos 

EUA, tinha alta lucratividade.  A conclusão foi de que deveria investir na melhor qualificação 

e preparação da força de trabalho, do trabalho em equipe. “Reconheceu-se, desse modo, que 

não adiantava introduzir robôs e tecnologia avançada, sem a equivalente qualificação e 

preparação de sua força de trabalho.  As transformações humanas e organizacionais devem 

caminhar passo a passo com as mutações tecnológicas” (ANTUNES, 1999, p. 59). 

 Grandes empresas, em especial as do ramo automobilístico, introduziram o modelo 

toyotista em seu processo produtivo, seja nos países centrais ou nos de industrialização 

intermediária.   

 Essa forma de organização trouxe resultados não satisfatórios para a classe 

trabalhadora.  A intensificação das condições de exploração da força de trabalho, a 

desregulamentação de grande parte dos direitos do trabalho e a desestabilização do 

sindicalismo de classe, tornando-o “parceiro” do sistema capitalista, são alguns exemplos. 

 É possível verificar que o avanço da tecnologia e a crescente depreciação do valor da 

mercadoria em razão de novos lançamentos no mercado, condições impulsionadas pelo 

toyotismo, influenciaram potencialmente o consumidor à aquisição de veículos automotivos e 

motocicletas, ocasionando um processo acelerado do desenvolvimento urbano, requerendo 

medidas saneadoras quanto a mobilidade urbana.  

 

 

3  O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: UM INSTRUMENTO DO ESTADO PARA  
ENFRENTAMENTO  DA  “NOVA QUESTÃO URBANA” 

 

 Não podemos limitar as mudanças ocorridas na economia global somente ao âmbito 
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do trabalho.   

 A complexidade econômica, a flexibilidade e a agilidade das mudanças, decorrentes 

das técnicas introduzidas pelas formas de organização industrial, passou a exigir um novo 

posicionamento do Estado para o enfrentamento e tomada de decisões quanto ao 

desenvolvimento das cidades.  O planejamento estratégico passa a ser adotado pelo Brasil e 

pela América Latina, seguindo a orientação de consultores internacionais e de agências 

multilaterais10 (VAINER, 2011, p.75).   

 Não que o planejamento em si nunca tenha existido, ao contrário, ele é inerente ao ser 

humano. As diferenças encontram-se nas suas potencialidades e formas de aplicação. Como 

exemplo, podemos citar Dagnino (2012, p. 25), ao nos revelar que o planejamento teve caráter 

demagógico e manipulador no período militar e foi praticamente “desativado” no período do 

neoliberalismo quanto a atender às demandas da sociedade. 

 Através do planejamento estratégico urbano, deve ser considerado que as cidades, 

assim como as empresas, também estão sujeitas a problemas que devem ser enfrentados, em 

especial quanto à concorrência e a competitividade urbana. 

  
Se durante largo período o debate acerca da questão urbana remetia, entre outros, a 
temas como crescimento desordenado, reprodução da força de trabalho, 
equipamentos de consumo coletivo, movimentos sociais urbanos, racionalização do 
uso do solo, a nova questão urbana teria, agora, como nexo central a problemática 
da competitividade urbana (VAINER, 2011,p.71). 

 

 As cidades passaram a concorrer entre si. Incentivos à instalação de novos negócios, 

tal como a destinação de áreas especiais para instalação de polos industriais, e investimentos 

em tecnologias em diversos segmentos, como instalação de antenas de transmissão de 

telefonia, são parte das ações adotadas pelo Estado para administrar o novo modelo de cidade. 

 Segundo Vainer (2011, p.77), a cidade passa a ser uma mercadoria, que é vendida, não 

em si própria, mas pelos seus atributos, que devem ser objeto de interesse do capital 

transnacional. 

 Essa promoção da cidade para o mercado externo, seguindo o receituário neoliberal, é 

seletiva.  As atividades desenvolvidas estão voltadas a um público consumidor que seja 

possuidor de um índice de solvência necessário a estimular o desenvolvimento.  Passam a não 

ser alvo de interesse “visitantes e usuários em geral, e muito menos imigrantes pobres, 

expulsos dos campos ou de outros países igualmente pobres; queremos visitantes e usuários 
                                                 
10 Agências multilaterais como o Bird e o Habitat;  
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solventes” (VAINER, 2011, p.80).   

 Atualmente, podemos observar esse propósito em diversos eventos, tal como em 

Feiras de Negócios, Convenções, Congressos, etc., cuja venda de ingresso e serviço de 

estacionamento de veículos têm valores altos, passíveis de serem custeados apenas por um 

segmento da sociedade, o da classe média alta.   

 Alguns atributos são construídos para a imagem de uma cidade que seja atrativa como 

mercadoria. Podemos citar a criação da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), tentando 

demonstrar a existência de uma política pública de segurança eficaz e, de modo semelhante, 

na saúde, a construção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA).  

 O diagnóstico produzido com o auxílio da assessoria de consultores catalães para a 

elaboração do Plano Estratégico do Rio de Janeiro identificou uma visível população de rua, 

porém, paradoxalmente, foi considerada como “miséria estrategicamente redefinida como 

problema paisagístico (ou ambiental)” (VAINER, 2011, p. 82).  Tal assertiva escamoteia a 

realidade social em que se encontra a cidade do Rio de Janeiro. 

 Outra articulação que Vainer (2011, p. 85) nos remete a pensar é a cidade como 

empresa, fundada na “produtividade, competitividade, subordinação dos fins à lógica do 

mercado”.  Para a produtividade e realização do seu planejamento urbano a cidade estabelece 

semelhanças a uma empresa privada, utilizando-se dos métodos tayloristas de “racionalidade, 

funcionalidade, regularidade e produtos estandardizados”.  

 Com o objetivo de alcançar a eficácia do planejamento estratégico e participar da 

competitividade, a cidade-empresa recorre a novos parceiros, utilizando-se da parceria 

público privada, sendo esta uma articulação não com os cidadãos, porém com capitalistas 

interessados na expansão de sua lucratividade. 

 Por fim, a cidade deve acompanhar a lógica de mercado, que exige competitividade, 

flexibilidade, produtividade e resultados satisfatórios. 

 No entanto, segundo Vainer (2011, p. 91) a cidade-empresa constitui-se em “uma 

negação radical da cidade enquanto espaço político - enquanto polis”.  

 É verificada a necessidade de um consenso, da existência de uma unificação em torno 

dos objetivos traçados para o planejamento estratégico urbano.  Cabe ao governo orientar e 

convocar os cidadãos para tomar consciência da crise e através de uma aliança para a paz 

social, obter o patriotismo cívico.  Somente a partir dessa união, será possível ingressar “no 

terreno da reforma político-institucional, em que serão asseguradas as condições, agora sim, 
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estáveis e permanentes da produtividade e da competitividade” (VAINER, 2011, p.95). 

 

 

4  O PROCESSO DE REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA NO BRASIL E OS SEUS 
EFEITOS SOBRE A MOBILIDADE URBANA E A QUESTÃO SOCIAL. 

 

 A ocupação do território foi profundamente marcada pelas formas de organização da 

produção industrial no século XX, conforme assinala Maricato (2011, p. 172, 173) “a cidade 

do fim do século XX se confunde com a região.  Se o taylorismo e o fordismo [...] induziram 

a uma ocupação urbana mais concentrada, a disseminação do automóvel e o pós-fordismo 

determinaram uma ocupação dispersa e fragmentada”.   

 Contudo, o processo de reestruturação produtiva, iniciado a partir da década de 80, no 

Brasil, assim como em vários outros países, aumentou os índices de desemprego, fazendo 

surgir a informalidade das relações de trabalho e o consequente aumento da pobreza.  Para 

Maricato (2001, p. 30), não é somente a reestruturação produtiva que torna a desigualdade, 

mas sim “do aprofundamento da desigualdade numa sociedade histórica e tradicionalmente 

desigual”.   

 De acordo com Maricato (1997, p. 52) o resultado da desigualdade social é verificado 

mais intensamente nas áreas metropolitanas “representado por uma massa crescente de 

crianças abandonadas, moradores de rua, camelôs, pedintes, etc.”. 

 A implementação das políticas neoliberais, expressas no Consenso de Washington, 

conduziu a redução dos investimentos públicos e privados, repercutindo extensivamente na 

sociedade. Conforme nos afirma Maricato (1997, p. 181), 

 

a área de transportes coletivos urbano foi das mais atingidas.  Se a regulação estatal 
era precária antes de 1980, após o ajuste fiscal a situação piorou.  A informalidade 
ganha uma nova escala com as redes de vans e moto-táxi ilegais ocupando os vazios 
deixados pela ausência do Estado. 

  

 Os estudos realizados demonstram que a política urbana foi tratada na Constituição 

Federal de 1988, após décadas de uma urbanização desordenada, delegando em seus arts. 182 

e 183 ao poder público municipal a competência do planejamento urbano. 

 

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público 
municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o 
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 
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habitantes. 

§ 1º - O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades 
com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de 
desenvolvimento e de expansão urbana.  
[...] 

Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta 
metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a 
para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja 
proprietário de outro imóvel urbano ou rural. (BRASIL, C.F., 1988) 

 

 

 O §1º do Art. 182 institui o Plano Diretor como sendo o instrumento da política de 

desenvolvimento urbano.  Entretanto, não é o que conseguimos verificar nas cidades.  Apesar 

de se constituir em um plano bem elaborado, os investimentos são voltados para atender a 

outros interesses. 

  
Os orçamentos públicos, especialmente municipais, privilegiam os investimentos 
relacionados ao automóvel ou sistema viário, mas dificilmente segue o Plano 
Diretor.  Por outro lado, não é pouco frequente que urbanistas se detenham nas 
regras de uso e ocupação do solo e ignorem que o grande promotor que orienta a 
ocupação do solo é o transporte.  A prioridade dada às obras viárias tem relação com 
os financiamentos das campanhas eleitorais, com a visibilidade notável de seus 
produtos, mas também se prestam muito ao jogo clientelista. A periferia 
desurbanizada é uma fonte inesgotável de dependência política que afirma a relação 
de clientela.  O asfalto, especialmente, tem forte apelo eleitoral. (MARICATO, 1997, 
p. 182). 

 
 

 Os artigos constitucionais foram regulamentados, com espaço temporal de 13 anos, 

através da Lei nº 10.257 de 10 de julho de 2001, denominada Estatuto da Cidade, que 

estabeleceu as diretrizes gerais da política urbana (Ministério das Cidades, 2007). 

 É importante ressaltar que somente após 11 anos do Estatuto da Cidade, foram 

instituídas, através da Lei nº 12.587 de 03 de janeiro de 2012 (BRASIL, 2012), as diretrizes 

da Política Nacional de Mobilidade Urbana, como instrumento da política de 

desenvolvimento urbano.  A Seção I, em seu art. 4º Inciso II, traz a definição de Mobilidade 

Urbana como sendo “condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas no 

espaço urbano”.   Ao analisarmos mais profundamente, veremos que decorreram décadas de 

ineficiência do Estado para instituir e regularizar a rede urbana. 

 A organização do espaço se dá, segundo Harvey (2004, p. 171) através de uma 

mobilização por diversos agentes sociais.  Em consequência, passam a ser requeridas ações do 

Estado, sejam institucionais, legais ou político e administrativas, no sentido de suprir as 

necessidades básicas de sobrevivência (habitação, transporte, saúde, segurança, educação, 
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etc.) ou, na ausência dessas ações, buscam se adaptar as condições existentes, favorecendo a 

reprodução das desigualdades sociais e a segregação territorial.   

 Como exemplo do exposto acima, o processo de urbanização do Rio de Janeiro, 

fundado no desenvolvimento industrial, conforme visto anteriormente, levou grande parte de 

trabalhadores a residirem longe de seu local de trabalho.  Esse distanciamento teve suporte 

nos interesses do capitalismo, com o “embelezamento” dos centros urbanos favorecendo a 

lógica da circulação e acumulação do capital.   

 Atualmente, segundo estudos realizados pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada - IPEA 11, um trabalhador no Rio de Janeiro gasta em média 42,6 minutos no 

deslocamento casa-trabalho.  O estudo realizado apontou, entre os resultados, “uma tendência 

de piora nas condições de transporte urbano desde 1992, aumentando os tempos de 

deslocamento casa-trabalho” (PEREIRA, 2013, p. 12). 

 Com um quadro de falta de planejamento das principais vias, aliada a baixa qualidade 

de transporte público ofertado e o crescente aumento do número de passageiros, o transporte 

urbano passou a ser realizado através de meios alternativos, as Vans e os mototáxis, por 

exemplo, disputando os espaços da rede viária com o transporte coletivo de passageiros 

oferecidos por empresas de ônibus, permissionárias do sistema.   

 Na reportagem realizada por Mendes (2013a, p.16)12, são demonstradas as 

dificuldades por que passam os trabalhadores para o deslocamento até ao trabalho e/ou de 

retorno a residência, entre elas “esperas longas, superlotação, o trânsito que não ajuda, 

motoristas e passageiros estressados e, ainda por cima, acidentes”.  Segundo dados do Corpo 

de Bombeiros ocorrem dois acidentes semanais, com vítimas, envolvendo ônibus; em 2012 

ocorreram 84 colisões com vítimas. Segundo o artigo publicado, a frota de coletivos 

circulando na cidade do Rio de Janeiro é de aproximadamente 8.700 ônibus, distribuídos em 

40 empresas que participam do consórcio que venceu a licitação para exploração das linhas 

municipais, transportando em média 3,3 milhões de passageiros, diariamente, número mais 

elevado do que o total de trens e metrô juntos. 

 O transporte alternativo originou-se em meados dos anos 90, de acordo com Mendes 

(2013b, p. 16)13, como investimentos por parte dos servidores públicos com os recursos 

                                                 
11  Foram utilizados dados da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio) do ano de 2009  

12  Mendes, Taís. “Passageiros pagam para entrar e rezam para sair ilesos”. Jornal O Globo, Rio de Janeiro, 
17mar13, 2013a,  p. 16. Disponível em http://oglobo.com.br.  Acesso em 20mar2013 

13  Mendes, Taís. “De Órfãos dos ônibus a reféns das vans”. Jornal O Globo, Rio de Janeiro, 22mar13, 2013b,  
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financeiros obtidos a partir da adesão dos planos de demissão voluntárias.  Passaram a 

funcionar sem regulamentação e sem que houvesse repressão das autoridades.  Devido a 

ilegalidade, aproximaram-se do crime, passando a ser controlado por grupos de milicianos, 

principalmente na Zona Oeste do Rio de Janeiro.  Ainda segundo a matéria publicada, a 

Prefeitura do Rio de Janeiro desde 1997 vem tentando regularizar o transporte alternativo. 

Chegou a proibir em um primeiro momento, sem que a medida alcançasse êxito.  Na esfera 

estadual o sistema já está regulamentado. 

 Foi anunciado pela Prefeitura que até o mês de abril de 2013 o sistema seria 

regulamentado, sendo, segundo o Jornal O Globo, adiada a conclusão do processo para maio.  

Com essa regulamentação, o número atual de cerca de 6 mil vans circulando no município 

será reduzido em 41,6%, chegando a 3.502.  

 Os problemas do transporte alternativo envolvem também a superlotação, nesse caso, 

os passageiros viajam em pé e com o corpo curvado em função da altura do veículo, competir 

nas baias de embarque e desembarque com os ônibus, não permitindo que estes consigam 

parar, o envolvimento com o crime, conforme citado anteriormente, a falta de manutenção 

adequada do veículo, entre outras. 

 O repórter Motta (2013, p. 20)14 nos traz a informação de que ao comparar o 

crescimento da frota de veículos com o da população nos últimos 10 anos, teremos “um bebê 

para dois veículos”.  O resultado do desenvolvimento industrial trouxe sérias consequências 

para a mobilidade urbana, nesse sentido o trânsito caótico, com constantes engarrafamentos e 

acidentes, para o meio ambiente, com a emissão de poluentes de ar, e para a saúde dos 

indivíduos, com as situações de ansiedade e irritabilidade a que estão submetidos, por 

exemplo.  De acordo com a reportagem, dados obtidos de fontes como o IPEA e o Detran, o 

aumento de veículos nos últimos dez anos foi de 31,4%, no caso dos automóveis, e de 42,8% 

na frota total. 

 As motocicletas concorrem com os demais veículos nas áreas urbanas.  Devido a 

incentivos para a aquisição, facilidade de deslocamento frente ao congestionamento do 

trânsito e custo baixo de combustível, por exemplo, a frota circulante de motocicletas, no 

período de 1998 a 2012, cresceu 725,9% no Rio de Janeiro e 4725% em todo país, segundo 

                                                                                                                                                         
p. 16. Disponível em http://oglobo.com.br.  Acesso em 01abr2013 

14  Motta, Cláudio. Um bebê para dois veículos.  Jornal O Globo, Rio de janeiro, 29jan2013.  Caderno O Globo 
Amanhã  p. 20-27 
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dados da Abraciclo15 (2012).   

 Apesar das reportagens realizadas e das divulgações pela mídia das estatísticas 

elaboradas pelos órgãos de pesquisa quanto a mobilidade urbana, o Estado continuou a 

subsidiar carros e motocicletas, aplicando a redução do Imposto Sobre Produtos 

Industrializados (IPI) na venda ao consumidor, aumentando, com essa medida, o número de 

automóveis e motocicletas circulando nas vias.  Contraditoriamente, esse crescimento de 

veículos aliado a falta de infraestrutura urbana, contribui para o aumento da ocorrência de 

acidentes nas malhas viárias, acarretando altos custos econômicos e sociais para o Estado, 

para as vítimas e seus familiares.  

 De acordo com o repórter Motta (2013, p. 20)16, o Corpo de Bombeiros registrou em 

2012 a ocorrência de 31.590 feridos e 580 mortes por colisões e 3.128 machucados e 70 

vítimas fatais por capotagens, enquanto o Ministério da Saúde registrou em 2011 o total de R$ 

152,9 milhões com o custo de internação ocasionado por acidente de trânsito no país. 

 Os problemas na mobilidade urbana não estão presentes somente nas metrópoles.  O 

município de Rio das Ostras, segundo o TCE (2010), “constitui-se em núcleo recente, da 

década de 50”, adquirindo a emancipação político-administrativa do município de Casimiro 

de Abreu através da Lei nº 1.894 de 10 de abril de 1992.  O desenvolvimento urbano de Rio 

das Ostras ocorreu ao longo da rodovia Amaral Peixoto.  A malha viária não obedeceu a uma 

prévia regulamentação, pela sua inexistência.  Atualmente, o transporte coletivo é realizado 

por ônibus e vans.  Contudo, somente as vans trafegam pelas ruas das áreas afastadas e 

loteamentos do município devido às ruas estreitas. 

 De acordo com o Jornal RJ News (2011, p. 12), o número de acidentes de trânsito 

registrado em Rio das Ostras de janeiro a agosto de 2011 (496 acidentes) já havia ultrapassado 

o registrado no decorrer de 2010 (453 acidentes).   Em 2012, o citado jornal, publica matéria 

alertando para os acidentes envolvendo motocicletas.   

 Entretanto, pode ser verificado que, nas últimas décadas, foram escassos os 

planejamentos de transportes e de operação de tráfego em se tratando de motocicletas.  

Atualmente, estudos vêm sendo realizados e medidas voltadas para a segurança vêm sendo 

adotadas, conforme podemos verificar em ações publicitárias na mídia, o que ainda não é 

suficiente, haja vista a quase inexistência de fiscalização pelos órgãos de segurança pública na 

                                                 
15  ABRACICLO: Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas 
16  Motta, Cláudio. Um bebê para dois veículos.  Jornal O Globo, Rio de janeiro, 29jan2013.  Caderno O Globo 

Amanhã  p. 20-27 
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malha viária das cidades. 

 Várias expressões da Questão Social estão presentes no contexto da mobilidade 

urbana, seja envolvendo o âmbito do trabalho, da saúde, do transporte ou do meio ambiente, 

requerendo a intervenção do Estado.  No entanto, as ações não alcançam a totalidade ou se 

tornam contraditórias para atender ao interesse da reprodução e acumulação do Capital. 
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CAPÍTULO III 

 

CAPITAL, ESTADO E MOTOCICLISTA, PROTAGONISTAS DE UM TRISTE  
CENÁRIO NA MOBILIDADE URBANA 

 
 Serão abordados neste capítulo a mobilidade urbana e os acidentes de trânsito, com 

ênfase nos que abrangem motociclistas, buscando conhecer as suas principais causas e efeitos 

e o posicionamento do Estado frente a essa questão. 

 
 
1. A CENTRALIDADE DA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA NO 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNDIAL E OS SEUS EFEITOS SOBRE A 
MOBILIDADE URBANA. 

 

 Podemos constatar, através do exposto nos capítulos anteriores, a centralidade da 

indústria automobilística em importantes fases do processo econômico mundial.  A sua 

influência contribuiu para a expansão e organização dos espaços e a reprodução do capital no 

século XX. 

 O automóvel influenciou o modo de viver e de pensar dos homens, mais precisamente 

a partir do fordismo. 

 
A produção dos bens de duráveis foi acompanhada do aprofundamento na 
concentração da renda, favorecendo a consolidação e ampliação da classe média [...]. 
Todos os bens duráveis de consumo privado trouxeram uma grande mudança para a 
sociedade brasileira, mas nenhum deles causou tanto impacto nas cidades quanto o 
automóvel.  As transformações pelas quais passou a estrutura urbana visando 
adequar o sistema viário ao automóvel foram dramáticas.  Elas consumiram a maior 
parte dos orçamentos municipais desde então. Em vez das políticas sociais, as obra 
viárias tornaram-se prioridade do investimento público.  (MARICATO, 1997, p. 37) 

 

 Obras viárias e reformas urbanas ocorreram ao longo do século XX procurando 

atender ao deslocamento de veículos, cujo quantitativo cresceu a cada ano.  No entanto, estas 

ações foram insuficientes.  As cidades cresceram de modo desordenado, em consequência das 

esparsas legislações urbanísticas e políticas públicas adequadas. 

 Desde o ano de 2008, vem existindo um forte incentivo à venda de automóvel e de 

motocicletas, através de subsídios concedidos pelo Estado para estimular a economia do país, 

no que resultou em um maior número de veículos de transporte individual em circulação, em 

detrimento da oferta do transporte público. Tal medida corrobora para um modelo econômico 
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de governo dependente da indústria automobilística. 

 

Em 2008 os fabricantes de automóveis foram ajudados pela isenção da Cide-
combustíveis17, pela redução da alíquota do IOF na compra de motocicletas, 
motonetas e ciclonetas por pessoas físicas, e pela redução do IPI da indústria 
automobilística, representando importantes renúncias fiscais. A Fenabrave18 festejou 
um crescimento de 27,8% nas vendas entre 2006 e 2007, atingindo 2,3 milhões de 
automóveis comercializados. Em 2008 festejou novo recorde, o maior da história, 
crescendo 14% sobre 2007 (de 2,3 milhões para 2,6 milhões), a despeito da crise 
internacional que afetou profundamente a indústria automobilística em todo o 
mundo (AFFONSO, 2009, p. 27) 

 

 Observa-se o contraste nas políticas de governo, considerando que a Política Nacional 

de Mobilidade Urbana, instituída pela Lei nº 12.587 de 03/01/12, incentiva os entes federados 

a utilizar instrumentos de gestão que conduzam ao desestímulo do uso de automóveis e de 

incentivo ao transporte coletivo na circulação viária. 

 

Art. 23 Os entes federativos poderão utilizar, dentre outros instrumentos de gestão 
do sistema de transporte e da mobilidade urbana, os seguintes:  

I - restrição e controle de acesso e circulação, permanente ou temporário, de veículos 
motorizados em locais e horários predeterminados;   

[...] 

III - aplicação de tributos sobre modos e serviços de transporte urbano pela 
utilização da infraestrutura urbana, visando a desestimular o uso de determinados 
modos e serviços de mobilidade, vinculando-se a receita à aplicação exclusiva em 
infraestrutura urbana destinada ao transporte público coletivo e ao transporte não 
motorizado e no financiamento do subsídio público da tarifa de transporte público, 
na forma da lei; (BRASIL, 2013) 

 

 Acrescenta-se que o Governo Federal vem, desde 2007, instituindo medidas de 

promoção para os serviços públicos de transporte coletivo e ações estruturantes quanto a 

mobilidade urbana, através da Política de Aceleração do Crescimento – PAC, com 

investimentos voltados para a ampliação e implantação de metrôs, Bus Rapid Transit (BRTs), 

corredores de ônibus, veículos leves sobre trilhos, aeromóvel, entre outros (MINISTÉRIO DO 

PLANEJAMENTO, 2013). 

 Segundo o DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito, órgão vinculado ao 

Ministério das Cidades, o total de veículos emplacados, em dezembro de 2012, era de 

76.137.191 em circulação no país contra 29.722.950 no ano de 2000. 

                                                 
17  Lei nº 10.336, de 19/12/2001. Incide sobre os produtos importados e sua comercialização e tem como fato 
gerador os combustíveis em geral.  Criada para financiamento de programas de infraestrutura de transporte, 
especialmente em obras de construção e de manutenção, a serem aplicados nos Estados, Distrito Federal de 
Municípios (www.transporte.gov.br). Acesso em 15/06/13. 
18 Fenabrave - Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores 
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Tabela 2 - Frota – Brasil (Veículos emplacados) 
    

Fonte: Ministério das Cidades/Denatran/Renaest, 2013. 

  

 A Tabela 2 apresenta a frota de veículos emplacados nos anos de 2000 e 2012 no país. 

Nesses últimos 12 anos destaca-se o significativo aumento de motocicletas em circulação, 

apresentando uma variação de 376,32%, e o de automóveis 113,7%.  Pode ser constatado o 

reduzido número de ônibus em relação aos demais veículos, o que reforça a insuficiência do 

serviço de transporte coletivo. 

 Não foram considerados nos dados acima os veículos de duas rodas à motor 

denominados de Motoneta/Scooter, Ciclomotor, Triciclo e Quadriciclo.  De acordo com dados 

do IPEA eles representam cerca de 4% do total da frota de veículos emplacados no país.  

 

 

2  A EVOLUÇÃO DA MOTOCICLETA: DESTAQUE DE SUA PARTICIPAÇÃO NO 
DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL 

 

 A invenção e a evolução da fabricação de motocicletas caminham paralelamente à do 

automóvel. O motor a combustão, inventado pelo alemão Gottlieb Daimler, possibilitou a 

fabricação de motocicletas, surgindo a primeira fábrica19 na Alemanha, em 1894 (MOTO 

ESPORTE, 2000).  

 O século XX se iniciou com cerca de 40 fábricas instaladas pela Europa, surgindo 

outras pequenas indústrias, chegando a 1910 com 394 empresas, sendo 208 na Inglaterra.  Em 

                                                 
19  A primeira fábrica de motocicletas foi a Hildebrandt & Wolfmüller, seguida da Fábrica Stern em 1895, da 
Bougery, na França, e da Excelsior, na Inglaterra, em 1896 

Veículo
2000 2012 2000-2012

Quantidade Percentual Quantidade Percentual Variação (%)

Automóvel 19.972.690 67,2 42.682.111 56,06 113,7

Motocicleta 3.550.177 11,9 16.910.473 22,21 376,32

Ônibus 261.633 0,88 514.980 0,6764 96,8

Outros 5.938.450 20,01 16.029.627 21,05 169,9

Total 29.722.950 100 76.137.191 100 156,1
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1900, surgem as primeiras fábricas nos Estados Unidos, atingindo, em 1910, o número de 20 

empresas instaladas. 

 As inovações e aprimoramentos na quantidade de cilindros dos motores, na suspensão 

traseira e dianteira para garantir maior conforto, na partida elétrica, entre outros, aumentaram 

a concorrência, levando muitas empresas a encerrarem as suas atividades. 

 Conforme estudos anteriores, o Japão irá se recuperar após a Segunda Guerra Mundial, 

mais precisamente a partir da década de 60. 

   
Após a Segunda Grande Guerra, observou-se a invasão progressiva das máquina 
japonesas no mercado mundial. Fabricando motos com alta tecnologia, design 
moderno, motor potente e leve, confortáveis e baratas, o Japão causou o fechamento 
de fábricas no mundo inteiro. Nos EUA só restou a tradicional Harley-Davidson. 
(MOTO ESPORTE, 2000) 

 

 No Brasil, as primeiras motocicletas chegaram através de importações da Europa e dos 

Estados Unidos.  No início do século XX, alcançou a 19 marcas no final da década de 1910.  

A diversidade de modelos contribuiu para o surgimento de vários clubes e competições “como 

o raid do Rio de Janeiro a São Paulo, numa época em que não existia nem a antiga estrada 

Rio-São Paulo” (MOTO ESPORTE, 2000).   

 Podemos inferir que, nesse período, as motocicletas estavam mais voltadas para a 

esportividade do que efetivamente para a necessidade de deslocamento.  De acordo com o 

contexto histórico divulgado pelo grupo Os Notáveis – Moto Clube20, na segunda década do 

século XX, surgem as primeiras associações de motociclistas, como forma de promover a 

socialização de seus participantes. No Brasil, a primeira associação foi a Moto Club do Brasil, 

fundada em 1927, localizada na Praça da Bandeira, na cidade do Rio de Janeiro.  Em 1932, é 

fundado o Moto Club de Campos, também no Estado do Rio de Janeiro.    

 No final da década de 30, as primeiras motocicletas de fabricação japonesa chegam ao 

Brasil. No entanto, as importações foram suspensas durante a Segunda Guerra Mundial, 

retornando somente após o seu término. 

 Em 1951, é fabricada a primeira motocicleta, com a marca Monark, seguindo-se 

outros modelos, tais como a motoneta Lambreta e a Vespa. Entretanto, após a década de 60, 

com o crescimento da indústria automobilística no Brasil ocorreu a quase paralisação da 

indústria de motocicletas.  Uma das causas era o incentivo para a compra de carros. 

                                                 
20  Os Notáveis – Moto Clube. Disponível em www.osnotaveismotoclube.com/motoclube. Acesso em 

11jun2013 
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 O motociclismo retornará a partir da década de 70 com as importações de motocicletas 

de fabricação japonesa, sendo elas a Honda, a Yamaha e a Susuki,  seguidas das de fabricação 

italianas.  No Brasil passam a ser fabricadas as de marca FBM e AVL. 

  
No final dos anos 70, início dos 80, surgiram várias montadoras, como a Honda, 
Yamaha, Piaggio, Brumana, Motovi (nome usado pela Harley-Davidson na fábrica 
do Brasil), Alpina, etc. Nos anos 80 observou-se outra retração no mercado de 
motocicletas, quando várias montadoras fecharam as portas. Foi quando apareceu a 
maior motocicleta do mundo, a Amazonas, que tinha motor Volkswagen de 
1600cm3. Atualmente a Honda e a Yamaha dominam o mercado brasileiro. (MOTO 
ESPORTE, 2000) 

 

 
3  A ESPORTIVIDADE EM SEGUNDO PLANO: O USO DAS MOTOCICLETAS COMO 
MEIO DE TRANSPORTE E DE TRABALHO NO ESPAÇO URBANO 
 

 Com o advento da acumulação flexível a classe trabalhadora se torna “mais 

heterogênea, mais fragmentada e mais complexificada” (ANTUNES, 2003, p.184).  

 Se de um lado passa a ser exigido um trabalhador polivalente e multifuncional, de 

outro “há uma massa de trabalhadores precarizados, sem qualificação, que hoje está 

presenciando as formas de part-time, emprego temporário, parcial, ou então vivenciando o 

desemprego estrutural” (ANTUNES, 2003, p. 184). 

 Nesse contexto, surgiram dois novos tipos de trabalhadores, o motofretista e o 

mototaxista, que passaram a utilizar a motocicleta como instrumento de trabalho, deixando 

para trás a esportividade, como demonstrado anteriormente.  Dividem o espaço nas malhas 

viárias das cidades com os demais veículos, transportando objetos ou conduzindo pessoas. As 

novas profissões somente foram regulamentadas recentemente, através da Lei 12.009/09 de 

29/07/2009.  Para o exercício da profissão, é necessário o uso de equipamentos obrigatórios 

de segurança e a realização de curso especializado.  De acordo com a Abraciclo (2011), são 

cerca de 16% dos consumidores que encontram-se inseridos nesse segmento.   

 A motocicleta passa a ser, também, objeto de transporte para os demais trabalhadores, 

inseridos ou não no mercado formal de trabalho, devido ao baixo custo de aquisição frente ao 

automóvel, economia de combustível e rapidez no deslocamento no trânsito, normalmente 

congestionado. 
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Gráfico 1: Perfil do Consumidor por sexo de usuário 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Abraciclo, 2011 

 
 

 

Gráfico 2 - Perfil do Consumidor – Idade média do motociclista 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Abraciclo, 2011 
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 Através do Gráfico 1, podemos observar que a maior participação é do gênero 

masculino no perfil de consumidor de motocicletas. Contudo, os dados divulgados pelo IBGE 

(2012 p.33) demonstram que as mulheres representaram, em 2011, 46,1% da população 

economicamente ativa, evidenciando que o uso de motocicletas no deslocamento residência-

trabalho é realizado em maior grau pelo gênero masculino.     

 No Gráfico 2, observa-se o expressivo percentual abrangendo a faixa etária de 21 a 35 

anos que, de acordo com as estatísticas do IBGE (2012), está inserida no maior índice de 

população economicamente ativa. 

 De acordo com Carvalho (2009, p.26) “a deterioração do trânsito urbano nas cidades 

brasileiras [...] prejudica o transporte público e torna o seu usuário um potencial comprador de 

uma motocicleta”.  O marketing pelas revendedoras de motocicletas procura incentivar o 

financiamento, fazendo comparação ao gasto com passagens de ônibus, principalmente com 

referência as motocicletas de baixa cilindrada e que estão inseridas em um maior potencial de 

mercado.  O Gráfico 3 confirma essa característica, apresentando 40% dos consumidores 

utilizando a motocicleta em substituição ao transporte público. 

 

Gráfico 3: Perfil do Consumidor – Razões de compra 
 

 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Abraciclo, 2011 
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4  INTERLOCUÇÃO ENTRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS: UM CAMINHO A SER 
TRAÇADO 

  

 Segundo Minayo et al (2006, p.140) na década de 90 existiram poucas produções 

teóricas a respeito dos acidentes de transportes, localizando somente 32 produções nacionais e 

35 internacionais, sendo a sua maioria produzida pelo campo da saúde pública.   A pesquisa 

realizada pelos autores, destacou  

 

grande quantidade de artigos direcionados ao estudo epidemiológico de acidentes de 
motocicletas, mostrando a compreensão da prevalência desse tipo de evento que hoje 
vitima mais que os acidentes por automóveis e coletivos  (MINAYO ET AL, 2006, 
p.141) 

 

 A pesquisa aponta para o fato de que nos acidentes de trânsito as vítimas são na 

maioria “homens jovens”, sendo os fatores de risco mais expressivos “o consumo de drogas 

[...], o comportamento agressivo no trânsito e a negligência quanto ao uso dos equipamentos 

de segurança” (MINAYO ET AL, 2006, p.143). Não havendo propostas para ações 

assistenciais, e, em alguns poucos casos, propostas de prevenção no sentido de 

“conscientização e educação da população sobre o uso dos equipamentos de segurança” 

(MINAYO ET AL, 2006, p. 143). 

 O resultado apresentado pelos referidos autores, sobre a reduzida  produção teórica, 

remete à necessária interlocução entre as diversas políticas públicas existentes, considerando 

que as ações de fiscalização são, em geral, desenvolvidas pela política de segurança; o maior 

quantitativo de produções teóricas provém de dados da saúde pública, na qual o impacto 

orçamentário se torna mais intensificado devido as causas de morbidades; e, ao final, ambas 

as políticas são passíveis de realizar ações educativas no sentido de redução dessas causas 

externas.   

 Segundo os estudos realizados por Minayo et al (2003, p.142), somente dois artigos 

foram encontrados envolvendo o Código de Trânsito Brasileiro - CTB, nos quais são 

demonstrados a sua influência nas morbimortalidades após a sua vigência, e quanto a 

obrigatoriedade na utilização de capacetes pelos motociclistas. 

 É importante destacar que as estatísticas vêm demonstrando uma realidade para a qual 

o Estado deveria estar intensificando a sua intervenção, através de mecanismos com ações 

preventivas, fiscalizadoras e até mesmo punitivas, haja vista que infrações traduzem a 
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inobservância a uma legislação instituída.  

 A globalização do capital e o avanço tecnológico, após 1980, introduziram mudanças 

nas relações sociais e na acumulação capitalista.  Com a política neoliberal, houve o 

reducionismo da intervenção do Estado produzindo graves repercussões nas políticas 

públicas, enquanto o capital financeiro avançava, internacionalizando a produção e os 

mercados através do “fetiche da mercadoria” (IAMAMOTO, 2008, p. 123). 

 As indústrias introduziram as motocicletas no mercado consumidor, estimulando-o, 

através da publicidade pelos meios de comunicação, com a promessa de menor custo x 

benefício, pela rapidez no deslocamento no trânsito, de um baixo custo para aquisição, menos 

consumo de combustível, etc. Segundo Bhering e Boschetti  (2006. p. 68-69)   “o que move o 

capital é a busca de lucros”, sendo essa a motivação pelos fabricantes e revendedores quando 

da produção do veículo e da publicidade. As consequências provenientes dos atos de quem 

adquire e não segue as orientações da legislação, ou melhor, o risco é transferido ao Estado e 

à sociedade em geral. Às empresas interessam a reprodução do capital.  

 A principal consequência para esse novo padrão de mobilidade urbana, segundo 

Carvalho (2009, p. 26) são os acidentes de trânsito, provocando o aumento da mortalidade em 

número superior ao crescimento da frota. 

 Os acidentes ocorrem, segundo as estatísticas, em sua grande maioria, pela 

imprudência dos condutores de veículos.  No caso específico das motocicletas, estes se 

tornam mais graves.  Segundo a Conferência Pan-Americana sobre Acidentes de Trânsito, 

realizada em Brasília no ano de 2005, pela OPAS/OMS21, os acidentes com motocicletas têm 

custos mais elevados para os países em relação aos demais tipos de veículos, assim como o 

índice de vítimas aumenta consideravelmente22.  

 Conquanto sejam considerados objetos de segurança pública, os acidentes são tratados 

como causas externas junto à política pública de saúde, sendo, em 2001, promulgada a 

Política Nacional de Redução de Acidentes e Violências pelo Ministério da Saúde. As causas 

externas são consideradas, nas últimas décadas, a segunda maior causa de morte no país.  

Sendo os acidentes de trânsito os de maior percentual estatístico (BRASIL/M.S, 2011). 

 Em 2009, a ONU – Organização das Nações Unidas, lançou   

                                                 
21 Organização Pan-Americana de Saúde/Organização Mundial de Saúde.  OPAS_09_12_05.ppt. . Disponível 

em www.ipea.gov.br. Acesso em 26nov2011 às 17h49min. 
22 BRASIL. Ministério das Cidades.  Portal do Denatran - Departamento Nacional de Trânsito. Disponível em: 
<http://www.denatran.gov.br> .  Acesso em 23nov11 às 18h20min. 
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o Plano Nacional de Redução de Acidentes e Segurança Viária para a Década 2011-
2020, cujo texto foi produzido com a contribuição das organizações governamentais 
e não governamentais e que foram reunidas pelo Comitê Nacional de Mobilização 
pela Saúde, Segurança e Paz no Trânsito, coordenada pelo Departamento Nacional 
de Trânsito – DENATRAN (ANTP, 2011, p.1) 

 

 Essa proposta foi elaborada devido aos registros apresentados em 2009 e a estimativa 

de crescimento até 2020, se não houver medidas para redução dos acidentes de trânsito, 

mundialmente.  Conforme verificado anteriormente, estas ocorrências vêm se apresentando 

desde a década de 90. 

 No Brasil, os estudos desenvolvidos demonstram não haver uma sistematização segura 

com relação a óbitos. O Instituto de Pesquisas e Estudos Aplicados e o Departamento 

Nacional de Trânsito publicaram, em 2006, dados coletados de 2004 a 2005. 

 De acordo com dados do Ministério da Saúde (2011) a repercussão nas Políticas 

Públicas reflete o seguinte panorama, com relação aos custos: 

 a) Na Política de Segurança Pública: o custo com os agentes públicos de segurança, 

tais como o deslocamento até o local do acidente, até ao hospital ou delegacia e a jornada de 

trabalho aplicada. 

 b) Na Política Pública de Saúde: o custo com o atendimento médico-hospitalar, 

incluindo nessa situação: deslocamento de ambulância, jornada de trabalho dos profissionais 

envolvidos, medicamentos, procedimentos cirúrgicos, insumos, custo de internação em 

enfermaria ou em Unidade de Terapia Intensiva - UTI, exames laboratoriais, radiológicos, 

custos com reabilitação e fisioterapia, devido as lesões ocorridas e que podem se transformar 

em sequelas temporárias ou permanentes, entre outros; 

 d) Na Política de Previdência Social: custos com a perda da capacidade produtiva 

parcial laborativa ou por aposentadorias precoces; 

 e) Na Política de Assistência Social: custos com a inserção nos projetos e programas 

de governo, em função de situação de vulnerabilidade social. 

 Aliado a essas políticas, acresce-se o DPVAT- Seguro de danos pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, que trata de seguro que indeniza e/ou reembolsa as 

vítimas de trânsito.   

 Outros custos são verificados, alguns dos quais não conseguem ser quantificados, 

como o que irá impactar nas relações familiares com a perda ou a sequela deixada pela 

ocorrência.  
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 Nesse contexto, verifica-se que os custos para a Administração Pública, e para a 

sociedade em geral, se tornam elevados, quando da ocorrência de um acidente de trânsito.   

 Segundo o Ministério da Saúde23 “a cada 100 mil brasileiros, 76,5 foram internados 

em 2010 em decorrência de acidentes no trânsito. As maiores taxas são entre os motociclistas 

(36,4 por 100 mil) e pedestres (20,5 por 100 mil)”. 

 De acordo com  o repórter Vasconcellos (2013, p.14), do Jornal O Globo,  o IPEA vem 

realizando pesquisas sobre o custo total dos acidentes, tendo por base um relatório do governo 

federal produzido há quase dez anos.  Os estudos preliminares levam a estimativa de R$ 200 

mil para cada vítima em situação grave, podendo chegar a R$ 800 mil no caso de mortes.  Os 

estudos apontam também para o aumento considerável de acidentes envolvendo motociclistas, 

levando ao óbito ou a graves sequelas.  Na situação de sequelados o custo se torna mais 

elevado para a sociedade, por envolver a recuperação da vítima ou mesmo a aposentadoria 

precoce.  Os dados demonstram motociclistas jovens já aposentados. 

 Medidas para estabilizar e reduzir o número de mortes e lesões em acidentes de 

trânsito, para a próxima década, vem sendo realizadas pelo Ministério das Cidades e 

Ministério da Saúde ao lançarem, no mês de maio de 2011, o Pacto Nacional pela Redução 

dos Acidentes no Trânsito - Pacto pela Vida, tendo como adesão ao Plano de Ação da Década 

de Segurança no Trânsito 2011-2020 que foi lançado pela Organização Mundial de Saúde – 

OMS24 . 

 O Ministério das Cidades coordena ações de trânsito envolvendo campanhas de 

utilidade pública, fiscalização e de educação.   Em setembro de 2012 foi realizada a “Semana 

Nacional de Trânsito”,  com o tema “Não exceda a velocidade. Preserve a Vida”. De acordo 

com o Denatran (2013), durante o período da campanha houve redução dos acidentes nas 

rodovias, o que leva a considerar a necessidade de uma campanha permanente.  

 Ainda segundo informações divulgadas pelo Denatran (2013), com dados apresentados 

no Congresso Internacional de Trânsito, realizado em Porto Alegre-RS em julho de 2012, a 

Espanha obteve êxito com a ação de conscientização.  Contudo, procuraram investir em 

educação, legislação e infraestrutura.  “Em 2003, a Espanha ocupava a 17ª posição no ranking 

europeu de países com menor mortalidade no trânsito. Em 2009, passou a ocupar a 9ª posição. 

Nesse período, as ações na área reduziram o índice: caiu de 128 mortos por milhão de 

habitantes, para 59 mortos” (DENATRAN, 2013).  
                                                 
23  BRASIL. Ministério da Saúde. Disponível em HTTP://www.saude.gov.br. Acesso em 23nov/2011. 
24  BRASIL. Ministério da Saúde. Disponível em HTTP://www.saude.gov.br. Acesso em 23nov/2011. 
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5  CONTEXTUALIZANDO OS ACIDENTES DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DE RIO 
DAS OSTRAS 
 
 
5.1 A MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO: UMA CIDADE AO REDOR DE UMA 
RODOVIA 

 

 No conceito de malha viária de um município é considerado “o conjunto de vias, 

classificadas e hierarquizadas segundo critério funcional, observados os padrões urbanísticos” 

(PMPA, 2013)25.  

 A estrutura física do município de Rio das Ostras teve seu início em meados do século 

XX, sendo o seu desenvolvimento consolidado ao longo da RJ-106 - Rodovia Amaral 

Peixoto, o que favoreceu o crescimento do município no tocante a facilidade de acesso, mas 

que posteriormente se mostrou como um dos principais problemas urbanos da cidade26.  

 Trata-se de uma rodovia estadual, fazendo com que a população conviva com a 

situação de transitar em uma estrada de relevante importância para a economia da região, seja 

como pedestres, ciclistas ou motoristas de veículos automotores. 

 A maioria das vias internas da cidade não foi projetada, com exceção dos loteamentos 

que foram planejados e regularizados pela Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, tais como 

Jardim Mariléa, Praia Âncora e Costa Azul.  A falta de uma urbanização planejada impede a 

circulação de veículos de grande porte fora das estradas e rodovias. 

 De acordo com a Secretaria Municipal de Obras27, a Administração Municipal 

implementou, ao longo dos anos, algumas medidas de políticas públicas como a política 

viária, buscando a melhoria da malha existente, com a duplicação da Rodovia Amaral 

Peixoto, as reformas na RJ-162, a construção da ponte sobre o Rio das Ostras ligando os 

loteamentos Colinas e Novo Rio das Ostras, a pavimentação da Estrada de Cantagalo, a 

construção da Rodovia Eng. Luiz Gonzada Quirino Tannus (Rodovia do Contorno) e a 

duplicação e modernização da Ponte sobre o Rio das Ostras (Ponte Estaiada) na Rodovia 

                                                 
25 Prefeitura Municipal de Porto Alegre. In PPDUA-Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental.     
Disponível em www.portoalegre.rs.gov.br. Acesso em 15jun13 
26  TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: Secretaria Geral de Planejamento. 

Estudos Sócioeconômicos 2010 – Rio das Ostras. Disponível em: <http//www.tce.rj.gov.br>. Acesso em: 
Junho2011. 

27 Banco de dados da Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras/Prefeitura Municipal de Rio das Ostras,  
2008. 
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Amaral Peixoto, inaugurada em 2007, para melhorar o fluxo viário. 

 Conforme David Harvey (2005, p.163,190), ações desse tipo são possíveis com 

alianças ao capital financeiro e à iniciativa privada, através do novo empreendedorismo 

adotado pelo governo urbano, e que passaram a ser conhecidas como Parcerias Público 

Privadas - PPPs, firmadas com propósito de organização do espaço urbano e enfoque na 

economia política da cidade.  O município de Rio das Ostras, firmou, entre os anos de 2006 a 

2007, a Parceria Público Privada, para obras de drenagem, pavimentação e construção de 

estradas. 

  

5.2 O ALTO ÍNDICE DE ACIDENTES MOTOCICLÍSTICOS NA MALHA VIÁRIA DE 
RIO DAS OSTRAS: EXISTEM AÇÕES PARA REVERTER ESSE INDICADOR? 

 

 As estatísticas de envolvimento de motocicletas em acidentes de trânsito vêm 

demonstrando crescimento em todo o país, como também no município de Rio das Ostras, 

conforme edição do dia 15/11/2011 do Programa Profissão Repórter da Rede Globo de 

Telejornalismo28.   

 De acordo com informações da Secretaria Municipal de Ordem Pública e Controle 

Urbano29, os acidentes de trânsito envolvendo motocicleta representaram a segunda maior 

ocorrência dos registros realizados. 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Tabela elaborada a partir de dados fornecidos pela PMRO/Semoc, 2012    

                                                 
28  Programa Profissão Repórter.  Rede Globo de Telejornalismo.  Edição do dia 15nov2011. Disponível em 

http://g1.globo.com/profissao-reporter 

29 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS. Secretaria Municipal de Ordem Pública e Controle 
Urbano, Banco de Dados, 2012. 

Tabela 3 - Acidentes de Trânsito em  Rio das Ostras

Tipo de Veiculo 2010 2011 até jul/2012

Automóvel 845 1497 414

Motocicleta 157 316 76

Caminhão 113 162 46

Caminhonete 102 164 48

Microônibus 80 107 31

Ônibus 44 55 26

Outros 61 98 23

Total 1402 2399 664
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  O Gráfico 4 demonstra a evolução do crescimento de acidentes de trânsito na malha 

viária de Rio das Ostras, no período de 2010 até julho de 2012.  Como podemos observar, as 

motocicletas ocupam o segundo lugar, não apresentando estagnação nos índices, ao contrário, 

elevam-se de 2010 para 2011. 

 

 Gráfico 4 – Evolução gráfica dos acidentes de trânsito em Rio das Ostras 

Fonte: Quadro elaborado a partir de dados fornecidos pela PMRO/Semoc, 2012 

 

 A reportagem veiculada no Jornal RJ News30 nos traz a informação da existência de 35 

registros de acidentes com motocicletas somente no segundo trimestre de 2012, no município 

de Rio das Ostras, de um total de 122 casos registrados, nos quais 20 foram com vítimas e 102 

sem vítimas. 

 No entanto, segundo declarações do então Secretário de Ordem Pública e Controle 

Urbano de Rio das Ostras ao Jornal RJ News, o número de vítimas pode ser bem maior, haja 

vista que as “ocorrências com vítimas, principalmente fatais, em todo o trecho da Rodovia 

Amaral Peixoto, geralmente são assumidas pelo Batalhão da Polícia Rodoviária (BPRv).  Os 

bairros onde há maior índice de acidentes são Centro, Jardim Mariléa e Jardim Campomar”.  

                                                 
30 Reportagem intitulada: Nos três últimos meses foram registrados 35 acidentes com motos.  Jornal RJ News, 

Macaé, 27 de julho a 02 de agosto de 2012.  Ano 2 – Nº 70 
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O Secretário de Ordem Pública e Controle Urbano ressaltou que a imprudência dos 

condutores, a facilidade na aquisição de motocicletas, principalmente as de baixa cilindrada e 

a não preocupação em frequentar uma autoescola para pilotar a motocicleta, são alguns dos 

fatores que levam aos acidentes. 

 Ainda segundo a reportagem, a venda de motocicleta no município aumentou cerca de 

50% em junho de 2012, sendo em maior número as de 49,5 cilindradas.   

 Em contraponto às declarações do Secretário de Ordem Pública e Controle Urbano, a 

repórter Leonor Bianchi, no Jornal O Polifônico publicado em 25/08/2011, relata o 

atropelamento de aluna do Curso de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense por 

uma motocicleta na noite do dia 23 de agosto de 2011, ao atravessar a Rodovia Amaral 

Peixoto, atribuindo  

 

ao descaso do governo municipal que demorou seis anos para instalar um sinal de 
trânsito em frente ao Polo, e que vem demorando três meses para ligar o referido 
sinal [...].   A cidade não conta também com políticas e programas permanentes de 
educação no trânsito, não adota medidas mitigadoras, preventivas e cautelares antes 
de as tragédias acontecerem, em um trânsito onde TODOS os dias as pessoas estão 
morrendo de acidentes, sobretudo motoqueiros e pedestres (O POLIFÔNICO, 2011) 

 

 Até abril de 2013, a frota de Rio das Ostras já apresentava crescimento em relação a 

dezembro de 2012, de acordo com o Sistema Renaest do Denatran. 

 
Fonte: Ministério das Cidades/Denatran/Renaest,2013 

  

Tabela 4 – Frota de veículos em Rio das Ostras

Tipo de Veiculo Abril de 2013

Automóvel 22.335 23.161

Motocicleta 6.396 6.621

Motoneta 1.684 1.723

Ciclomotor 219 280

Caminhão e Caminhão Trator 1.049 1.062

Caminhonete 2.007 2.108

Camioneta 1.094 1.137

Reboque e Semi Reboque 647 680

727 741

Ônibus 90 93

Utilitário 179 206

Outros 19 13

Total 36.446 37.825

Dezembro 
de 2012

Microônibus
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No início do mês de junho de 2013, o Jornal RJNews (Macaénews, 2013) apresentou 

uma reportagem chamando a atenção para o número alarmante de acidentes de trânsito, 

envolvendo motocicletas, somente nos cinco primeiros meses do ano foram registrados 114 

acidentes com motocicletas no município de Rio das Ostras.   

 

Segundo o diretor do Departamento de Infrações de Trânsito da Guarda Municipal de 
Rio das Ostras, Gilliard Silveira, foram registrados 144 acidentes envolvendo 
motociclistas durante o ano todo de 2012, com ocorrência de três óbitos. Já este ano, 
até o mês de maio, foram 114. No entanto, não foi registrado óbito neste período 
(MACAENEWS, 2013).  

 

 

 O entrevistado ressalta, ainda, que 65% dos acidentes ocorrem na Rodovia Amaral 

Peixoto, principalmente entre o Mirante do Poeta e a ponte estaiada, estando a maioria das 

vítimas na faixa etária de 20 a 30 anos de idade.  Outro fato divulgado foi a presença de oito 

menores envolvidos em acidentes com motos, sendo este o mesmo número do registrado em 

todo ano de 2012, apesar de haver a fuga do local do acidente por muitos adolescentes, não 

entrando na estatística, segundo o diretor do Departamento de Infrações de Trânsito da 

Guarda Municipal. 

 Foi apontado, durante a entrevista, que a ausência de capacete, a falta da habilitação e 

do licenciamento do veículo, bem como o excesso de velocidade constituem-se nos erros mais 

comuns praticados pelos motociclistas.  A terceira infração mais aplicada refere-se a falta do 

uso do capacete.  De acordo com o entrevistado “pelo menos 40% da população que conduz 

motocicletas não tem habilitação [e,]  no país, 75% dos acidentes acontecem a menos de 10 

km de casa” (MACAÉNEWS, 2013). 

 Durante a mesma reportagem, o Coordenador de Trânsito do município de Rio das 

Ostras, Paulo Rodrigues, informou que  

 

a Guarda Municipal tem atuado junto a Polícia Militar realizando operações a fim de 
coibir alguns tipos de delitos cometidos por bandidos que utilizam motos nas ações. 
Pelo menos de 15 em 15 dias é realizada uma operação em vários pontos 
estratégicos da cidade. Em cada uma delas, são apreendidos uma média de 10 a 15 
veículos por dia de operação (MACAÉNEWS, 2013) 

 

 

 As ações que vem sendo desenvolvidas pela Guarda Municipal de Rio das Ostras 

encontram-se, inicialmente, na esfera educativa para após iniciar as medidas de repressão e de 
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punição, de acordo com declarações à discente31 pelo diretor do Departamento de Infrações de 

Trânsito da Guarda Municipal de Rio das Ostras, Gilliard Silveira.  Atualmente, vem 

realizando a distribuição de panfletos educativos, intitulados “Dica para uma pilotagem 

segura”, direcionado somente aos motociclistas e “Verão de ação no trânsito” destinados a 

motoristas, motociclistas e pedestres, sendo pautadas no Pacto Nacional pela Redução de 

Acidentes. Ressaltou que cabem à Guarda Municipal medidas de fiscalização voltadas para o 

trânsito, enquanto as que envolvem a esfera da criminalidade são de responsabilidade da 

Polícia Militar. 

 Durante a entrevista, chamou a atenção para o número em torno de 5 mil  motocicletas 

apreendidas e que se encontram no depósito municipal.  Contudo, que sejam originárias de 

diversos estados e municípios equivalem a quase 75% do volume de motocicletas emplacadas 

no ano de 2012 em Rio das Ostras. 

 Ações educativas por órgãos da sociedade civil também vem sendo desenvolvidas para 

orientar e conscientizar a população, notadamente os pilotos de motocicletas, demonstrando a 

importância do uso dos equipamentos de segurança e o respeito às leis de trânsito. No dia 29 

de junho, foi promovida pelo Motoclube Jaguar do Asfalto, com o apoio da Prefeitura de Rio 

das Ostras, a campanha “Pilotando Legal”.  Realizada na Praça José Pereira Câmara, no 

Centro de Rio das Ostras, a campanha procurou chamar a atenção das pessoas através de um 

cenário que envolvia um acidente motociclístico com vítima.  Abordagens aos motociclistas e 

ciclistas e distribuição de panfletos foram realizadas pelos Guardas Municipais e pelos 

membros do Motoclube Jaguar do Asfalto, que realizam este trabalho de conscientização 

desde o ano de 2004.  Nesta ação, foi divulgado pela Guarda Municipal que o número de 

acidentes envolvendo motociclistas e ciclistas, nos primeiros cinco meses de 2013, já registra 

159 casos (SALES, 2013). 

 Através das pesquisas acima descritas, foi possível observar uma política pública 

voltada para o trânsito na malha viária, envolvendo ações educativas, inclusive através da 

sociedade civil organizada, como forma de prevenção, e interventivas, através de fiscalização, 

direcionadas aos condutores de motocicletas, tendo por objetivo à redução ou a estabilização 

das ocorrências de acidentes de trânsito na malha viária do município.   

  

                                                 
31 Entrevista realizada pela autora do presente Trabalho de Conclusão de Curso com o diretor do Departamento 

de Infrações de Trânsito,  Giliard Silveira, da Guarda Municipal da Prefeitura de Rio das Ostras, na data de 
17 jun 13, na sede da própria instituição. 
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5.3 A AUSÊNCIA DE SISTEMATIZAÇÃO DOS DADOS EVIDENCIANDO UMA 
“NATURALIZAÇÃO” DOS FATOS. 
 

 Durante o período de estágio, realizado no Hospital Municipal de Rio das Ostras, foi 

observado que não existe a adequada sistematização dos dados envolvendo acidentes com 

motociclistas.   Quando da ocorrência dos acidentes, nos quais as vítimas são transportadas 

por ambulâncias do próprio município para atendimento no Pronto Socorro Municipal, o 

registro no Boletim de Atendimento Médico se apresentava como sendo vítima de acidente de 

trânsito, raras vezes sendo citado por motocicleta.   

 Havendo a necessidade de procedimentos cirúrgicos, a vítima era transportada e 

internada no Hospital Municipal de Rio das Ostras.  Nessa instituição também não se 

verificava a preocupação em evidenciar os dados do acidente.  A sistematização dos registros 

de atendimento do Hospital não referenciava os acidentes de trânsito, sendo  considerados 

somente o tipo de procedimento, a média diária de internação, o total de exames laboratoriais, 

as consultas por especialidade, etc. 

 No Serviço Social da instituição, os registros das demandas, postas pelos usuários e 

vivenciadas pelos assistentes sociais durante a jornada de trabalho de 10 horas diárias, eram 

realizados em livro de ocorrência.  Podendo haver, nesse caso, referências a acidente de 

trânsito envolvendo motociclista e o respectivo registro das intervenções realizadas. 

 Ao serem realizadas pesquisas na base de dados do Datasus32,  quanto a internações 

segundo município, constata-se não haver uma sistematização precisa.  No período de Janeiro 

a Setembro de 2011, por exemplo, constam somente três internações no município de Rio das 

Ostras no grupo de causas33 de motociclista  traumatizado. Dessa forma, verificamos que os 

dados que entram para a sistematização são ínfimos, não representando a realidade do 

município, posto que, de acordo com a Tabela 3, apresentada anteriormente, ocorreram 316 

acidentes com motociclistas no ano de 2011. 

 Portanto, pela ausência de uma sistematização de dados, não foi possível encontrar 

indicadores que nos permitisse conhecer os custos hospitalares por paciente vitimado por 

motocicleta, o número de óbitos existentes e, sequer, a quantidade precisa de vítimas que 

                                                 
32 Informações de Saúde – Morbidade Hospitalar do SUS por Causas Externas – por local de residência – Rio 

de Janeiro -  Regional Baixada Litorânea. Disponível em http://tabnet.datasus.gov.br/. Acesso em 26/11/2011. 
33 O Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) classifica a Morbidade Hospitalar por Causas 

Externas, de acordo com o Grupo e Categorias de Causas.  O motociclista traumatizado por acidente de 
transporte recebe a classificação V20-V29. Disponível em http://tabnet.datasus.gov.br/. Acesso em 
26/11/2011. 
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deram entrada na rede de saúde do município de Rio das Ostras.   

 Dessa forma, os acidentes de trânsito passam a ser tratados como singulares, não 

sendo percebidos em uma universalidade. São inseridos através de uma nomenclatura geral de 

atendimento e procedimento, que escamoteia a realidade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Através deste trabalho objetivamos compreender as razões que motivam o uso de um 

tipo de transporte individual, a motocicleta, que, ao longo das últimas décadas, vem 

vitimando tantas pessoas em decorrência de seu envolvimento em acidentes de trânsito. Da 

mesma forma, buscamos conhecer a existência de ações por parte do Estado para mitigar essa 

alarmante situação.  Para tanto, analisamos a história do nosso país quanto ao seu 

desenvolvimento urbano, refletindo sobre as determinações presentes nesse processo, e que 

causaram impactos nas relações sociais e nos espaços urbanos. As respostas não nos 

surpreenderam ao apontarem a preponderância do capital sobre os interesses coletivos, aliadas 

a ineficiência e omissão proposital do Estado na condução das políticas. 

 Foi evidenciado um país de origem escravocrata, fundamentado na monocultura e uma 

produção agrícola voltada para a exportação. Em seus núcleos rurais era determinante o poder 

econômico exercido pelos grandes proprietários de terras, que as possuía como concessão da 

Coroa Portuguesa, exercendo práticas paternalistas e clientelistas.  Conhecidos como 

“coronéis” após a criação da Guarda Municipal e “barões do café”, durante o Império, com a 

ascensão da exploração do café, constituindo um grupo que dominará a política por quase um 

século, disputando esse poder político com outras oligarquias rurais após a Proclamação da 

República, em 1889.  Nesse contexto constata-se que o poder econômico sobrepujou o poder 

político popular no país. 

 Durante a pesquisa, verificamos que os núcleos urbanos situados no litoral, pelas suas 

características de centros político-administrativos, tiveram uma configuração diferenciada, 

com uma sociedade formada por diversos interesses, inclusive sob os de países como a 

Inglaterra, que exerceu grande pressão para o fim do sistema escravocrata, no que resultou na 

abolição do tráfico de escravos; situação que não foi do agrado da oligarquia brasileira, posto 

que se deparasse com uma necessidade premente da força de trabalho para as suas lavouras. 

Embora  o Estado tenha indenizado os proprietários.  

 A Lei de Terras, de 1850, foi determinante para modificar as relações da propriedade 

das terras; passam a ser consideradas como domínio público e patrimônio da nação, podendo 

ser adquiridas somente por compra e não mais recebidas por doação.  No entanto, o interesse 

principal foi de impedir o acesso às terras pelos ex-escravos e imigrantes, o que irá contribuir 

para ampliar no futuro as dificuldades e deficiências de habitação.  Os recursos provenientes 

das vendas das terras e das taxas de propriedade foram aplicados em serviços de demarcação 
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das áreas públicas e na importação de colonos livres.  Identificamos mais um episódio 

histórico em que ocorre o descontentamento e resistência por parte dos oligarcas quanto a 

essas medidas. 

 Com intensa participação no processo de desenvolvimento urbano, encontramos os 

escravos libertos, principalmente após a lei de abolição da escravatura, e os imigrantes, que ao 

serem considerados trabalhadores livres se deslocavam entre as lavouras e os centros urbanos 

ampliando os espaços.  A imigração intensificou o aumento populacional, quase duplicado nas 

últimas décadas no século XIX.  Desse processo surgiram demandas por necessidades de 

moradia, transporte, saneamento e outros serviços. 

 Outro fator determinante para a ampliação dos espaços urbanos foi a implantação da 

estrada de ferro, com surgimento atrelado ao cultivo do café, que já exercia forte influência no 

mercado interno do país.  Ao escoar a produção até os principais portos, a ferrovia contribuiu 

para a formação ou decadência de núcleos urbanos.   

 Ficou demonstrado o poder exercido pela oligarquia brasileira e pelos interesses do 

capital estrangeiro quanto à implantação e expansão industrial no Brasil. As primeiras 

indústrias se estabeleceram voltadas para uma produção que não concorreria com os produtos 

que eram exportados pela Inglaterra. O capital inglês era investido - para atender ao seu 

próprio interesse - na infraestrutura necessária ao transporte, saneamento e usinas elétricas, 

entre outros setores.  O ingresso de capitais estrangeiros, em diversos segmentos, encontraria 

sustentação no mercado consumidor interno em expansão e em uma indústria que se 

apresentava rentável.  Progressivamente, o capital americano começa a ser aplicado em 

atividades produtivas, principalmente, após a Primeira Guerra Mundial.   

 Verificamos que o período Republicano, iniciado em 1889, esteve permeado de 

conflitos pela disputa pela hegemonia política.  Sendo notória a participação dos grandes 

fazendeiros nesse espaço conflituoso, que será disputado por novos atores, tal como 

representantes do setor progressista das lavouras, pequenos industriais, profissionais liberais e 

até mesmo os militares, que se envolvem para intervir nas questões. Nessa disputa, os 

cafeicultores se afirmaram no poder e as práticas de favorecimento e de clientelismo 

continuaram a ser realizadas.  No entanto, nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio 

Grande do Sul, pela sua complexidade na economia e influência da opinião pública, era o 

partido político que mediava os interesses, além de sofrer a intervenção federal.    

 Verificamos que as divergências existentes levaram a necessidade de uma rápida 

convocação da Assembleia Constituinte, surgindo a primeira Constituição Republicana, em 
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1891, que reafirma o sistema presidencialista, reveste de autonomia às antigas províncias, 

inclusive para a organização de uma justiça própria e institui o direito ao voto, assim com o 

Estado laico.  

 Houve resistência por parte dos grandes fazendeiros, a indústria continuará em 

expansão sendo financiada pelos lucros provenientes das exportações, com maior 

concentração na região Sudeste.  Os lucros serão, também, aplicados nos melhoramentos 

urbanos visando dinamizar o capital e segregando a população quilombola periurbana e 

urbana.   

 Com relação ao desenvolvimento urbano, verificamos o aumento no número de 

rodovias, necessitando de constantes intervenções, principalmente, em decorrência da 

aplicação do capital norte americano voltado para a indústria automobilística e seus 

componentes.  Cabe ressaltar que, no final do século XIX e início do século XX, novas 

formas de organização industrial estavam sendo experimentadas e implementadas nos Estados 

Unidos pelos métodos taylorista e fordista, causando transformações nas relações de produção 

e novos modos de comportamento pela sociedade, inclusive no Brasil. 

 As pesquisas nos levaram à formação da classe trabalhadora, ao seu ingresso no 

cenário político, surgida com a inserção do operariado urbano no processo de industrialização 

no país.  Submetidos a miseráveis condições de trabalho, iniciaram os movimentos 

reivindicando melhores condições de trabalho (menores jornadas, aumento salarial e 

eliminação das condições de insalubridade), como os ocorridos na década de 1910. O 

desenvolvimento urbano também contribuiu para a formação da classe trabalhadora.  Foi 

nesse contexto, no processo de mudança da economia de agro-exportação para a industrial, 

que surge a Questão Social, presente nas contradições que se instalam entre capital x trabalho. 

Para o seu enfrentamento, desenvolveram-se práticas de caridade através do movimento 

católico leigo, formado pela Igreja e parte da burguesia, sendo fundadas as bases para a 

implantação do Serviço Social.  As expressões da Questão Social ficaram ainda mais 

evidenciadas após a reforma urbana realizada na capital federal do país - o Rio de Janeiro.  

 Observamos que o processo de reforma urbana na cidade do Rio de Janeiro foi 

conduzido para um modelo de embelezamento, retirando das áreas centrais os negros, os 

pobres e os mendigos, que ali haviam se instalado.  Nesse período, a segregação territorial foi 

acentuada.  A cidade havia se desenvolvido em meio a ruas estreitas e congestionadas pela 

circulação de pessoas e mercadorias.   As obras de remodelação levaram milhares de pessoas 

ao desabrigo.  Os objetivos em atender a uma saúde pública e a circulação urbana, 
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escamoteavam os interesses econômicos e políticos e não contemplavam o problema da 

moradia para os trabalhadores pobres.  Apenas os trabalhadores com maior remuneração 

salarial conseguiram se instalar nos bairros mais afastados do centro, pois essa condição 

financeira os permitia suprir as despesas com transporte e habitação.  Os que eram 

despossuídos de um rendimento estável permaneceram no Centro em áreas insalubres e que se 

traduziu em uma nova modalidade de habitação popular, mais conhecida como favela. 

Remoções que anunciavam uma tendência constante do Estado na política urbana.  

 Identificamos que os conflitos não ficaram restritos à classe trabalhadora na busca pela 

conquista dos seus direitos, atingiu também os militares, em outro contexto, com o advento do 

Tenentismo.   Em meio a essas movimentações, ocorre o desequilíbrio entre a produção e a 

exportação do café, sendo o ápice com a crise de 1929, em decorrência da quebra da Bolsa de 

Valores de Nova York, que rompeu o desenvolvimento industrial com base no capital cafeeiro.  

A partir desse episódio, iniciou-se uma nova perspectiva na acumulação industrial no Brasil, 

passando a se reproduzir e se ampliar através de seu próprio capital.  O petróleo, a siderurgia e 

a energia elétrica se tornaram questões importantes para o desenvolvimento industrial, 

substituindo as importações. 

 As pesquisas demonstraram que o processo de industrialização entrou em nova fase a 

partir de 1930, com a produção, principalmente, de bens duráveis, determinando um novo 

padrão de comportamento para os consumidores. Chegamos na Contra-Revolução Burguesa.  

A partir de 1950, a indústria automobilística passou a estar na centralidade do 

desenvolvimento econômico, com o seu produto, o automóvel, tendo forte influência sobre a 

conformação das cidades.  A produção em massa para um consumo em massa, objetivo do 

fordismo, levou ao aumento de veículos em circulação e à necessidade de obras viárias, 

consumindo grande parte dos orçamentos públicos.   

 Acompanhando esse desenvolvimento, houve a aceleração do êxodo rural, que 

favoreceu ao capitalismo pelo contingente inserido no exército industrial de reserva e na 

realização de funções que davam suporte à indústria.  As medidas adotadas pelo Estado 

quanto às políticas de habitação não lograram êxito, levando os trabalhadores a buscarem 

loteamentos irregulares e ocupações.  O sistema de transporte público, naquela época, 

viabilizou a ocupação nas periferias urbanas, ainda que precário. 

 Após a Segunda Guerra Mundial, o capitalismo fundamentado nas técnicas do modelo 

fordista e nas ações de proteção econômica e financeira dos Estados Unidos se expandiu aos 

países em situação de reconstrução.  A partir da década de 1960, a Europa Ocidental e o Japão 
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encontram-se recuperados.   O modelo taylorista/fordista começa a declinar em razão da perda 

de poder pelos Estados Unidos, da concorrência internacional e da luta dos trabalhadores 

contra os métodos de produção.   Uma transformação do processo produtivo é deflagrada, sob 

o interesse do capital. 

 Com a crise do petróleo na década de 1970, o capitalismo buscará no modelo toyotista 

as bases para a sua reestruturação, acarretando um grande impacto no mundo do trabalho. A 

flexibilização da força de trabalho reduziu o número de trabalhadores voltados para a 

produção e intensificou as condições de exploração, surgindo novas formas de trabalho 

(terceirizado, subcontratado, informal, doméstico, entre outros). Na esfera da produção foram 

introduzidos sistemas que levaram ao controle de qualidade e, ao mesmo tempo, a crescente 

depreciação das mercadorias, considerando a sua variedade, heterogeneidade e inovações 

tecnológicas, no momento em que são lançados no mercado consumidor, tornando-se logo a 

seguir obsoletas, o que impulsiona a aquisição de novos produtos.   

 As transformações foram verificadas também no desenvolvimento das cidades, surge 

uma "nova questão urbana", que não está voltada para os problemas decorrentes da ocupação 

e ampliação dos espaços e suas necessidades para atender a coletividade, mas para uma 

competitividade urbana, com investimentos que as transformam em mercadoria de interesse 

do capital transnacional e à aliança, com uma “identidade empresarial”, às parcerias-público- 

privada, negando a sua condição de espaço político.  As pesquisas constataram que o 

planejamento estratégico procurará escamotear a realidade, posto que os problemas sociais 

recebam uma “maquiagem”, linguística ou paisagística, para apresentação e venda da cidade. 

 As desigualdades sociais se intensificaram com a reestruturação produtiva, após 1980.  

Os índices de desemprego e pobreza aumentaram consideravelmente.  Com as políticas 

neoliberais, os investimentos públicos e privados minimizaram-se, repercutindo de modo 

intensivo na sociedade. 

 É relevante considerarmos como as ações do Estado se efetivam para atender à 

necessidade da reprodução e acumulação do capital.  Temos como exemplo a política urbana, 

que, ao longo de décadas, foi instituída precariamente.  A Constituição Federal de 1988 

dedicou dois artigos, n° 182 e 183, a essa questão.  No entanto, somente após 13 anos de sua 

promulgação, esses artigos foram regulamentados com a Lei denominada “Estatuto da 

Cidade”.   

 Nesse período de ausência de legislação, o transporte urbano foi atingido 

sobremaneira, devido à baixa qualidade do transporte coletivo, a falta de planejamento das 
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principais vias, aliadas ao distanciamento da residência do trabalhador ao seu local de 

trabalho. Também se originou, em meados dos anos 90, o transporte alternativo, que passou a 

atuar sem o amparo legal e sem repressão pelos órgãos públicos de fiscalização, muitas vezes 

controlados por organizações criminosas originadas dentro do Estado, mas com atuações 

para-estatais, ficando uma concorrência desleal aos trabalhadores desse setor. A Prefeitura do 

Rio de Janeiro encontra-se desde 1997 “tentando” regularizar essa modalidade de transporte.  

A sua (in)eficiência não permitiu que a ação se concretizasse por 15 anos, estando até maio de 

2013 sem regulamentação.  Este se tornou o meio que os trabalhadores encontraram para 

contornar a deficiência do transporte público.  Sendo impregnadas de condições tão precárias, 

como superlotação e falta de manutenção, as viagens em condições absurdas, nesses veículos, 

são incompatíveis com o seu espaço interno, tornando-se uma constante para seus usuários, 

colocando as suas vidas em situação de risco.    

 A Política de Mobilidade Urbana demandará mais 11 anos a partir do Estatuto da 

Cidade para ser instituída como instrumento da política de desenvolvimento urbano.   

Ficando, mais uma vez, ressaltada a ineficiência por parte do Estado em regulamentar e 

implementar políticas destinadas a que os espaços cumpram a sua função social.  Tal política 

irá, dentre outras determinações, orientar os entes federados a utilizarem instrumentos de 

gestão que desestimulem o uso de automóveis e criem meios para a expansão do transporte 

coletivo.  Essa expansão vem, desde 2007, sendo objeto de promoção através do PAC – 

Programa de Aceleração do Crescimento, sem efetividade na maioria dos municípios. Parece 

mais um programa de alegoria do crescimento.  

 Contraditoriamente, o Estado incentiva a venda de transporte individual com a isenção 

ou redução de impostos (Cide-combustível, IOF e IPI), para favorecer a expansão do capital, 

injetando nos espaços urbanos uma frota de veículos que aumentará os problemas já 

existentes, fazendo com que outros surjam, como os que afetam ao meio ambiente, com a 

emissão de poluentes de ar e à saúde dos condutores e população, com a ansiedade e 

irritabilidade a que se submetem durante o seu deslocamento nas vias congestionadas.   Da 

mesma forma, incentivam a venda de motocicletas, que irá disputar os espaços com e entre os 

veículos em uma inadequada infraestrutura urbana. 

 Considerando somente os últimos 12 anos, o número de veículos emplacados no Brasil 

quase triplicou, estando em primeiro lugar os automóveis, seguido das motocicletas.   

 Conseguimos verificar que, inicialmente, o uso das motocicletas estava voltado para o 

aspecto esportivo, havendo, inclusive, a formação de moto clubes para promover a 
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socialização dos seus participantes.  Contudo, a influência capitalista determinou a sua 

evolução.  Foram introduzidas no Brasil, no início do século XX, através de importação, que 

se tornará instável, sendo, inclusive suspensa no período da Segunda Guerra Mundial.  A 

fabricação no Brasil se iniciou em 1951, sendo quase paralisada na década posterior em 

decorrência do crescimento da indústria automobilística.   Somente após os anos 70, o 

mercado volta a aquecer com a importação e fabricação de novos modelos.   Após a 

implementação do modelo toyotista e das políticas neoliberais, este tipo de veículo individual 

passará a ser utilizado como uma necessidade de transporte ou como instrumento de trabalho 

e não apenas por esportividade, sendo, os seus consumidores, estimulados por uma  

propaganda incessante, realizada pelos fabricantes e revendedores de motos. Propaganda que 

nem sempre destaca a necessidade de segurança do usuário. 

 Os dados pesquisados demonstraram que o mercado consumidor será composto por 

maioria homens, com idade entre 21 a 35 anos, sendo a principal razão de compra para 

substituir o transporte público.  Essa pesquisa demonstra, novamente, os resultados da 

ineficiência do Estado quanto a sua atuação nas políticas públicas de transporte. 

 Essa aliança do Estado com o capital faz com que a sociedade busque, através de 

outros meios, uma solução para satisfazer as suas necessidades, ante a ausência de medidas 

protetivas de responsabilidade do Estado.  O resultado nem sempre é positivo.  Temos como  

exemplo, de modo negativo, o aumento dos acidentes de trânsito envolvendo motocicletas.    

 No ato da venda das motocicletas são ignoradas as determinações legais previstas no 

CTB - Código de Trânsito Brasileiro. O consumidor é estimulado através de uma propaganda 

que divulga o baixo custo de aquisição, a rapidez no deslocamento no trânsito, menor 

consumo de combustível, a relação custo e benefício em relação ao transporte coletivo, 

cilindradas, etc.. No entanto, não são verificadas exigências quanto à obrigatoriedade na 

aquisição do capacete, que deveria, por seu fator de segurança, estar vinculado à venda, da 

mesma forma como a antena anti-cerol, as luvas, as botas e todos os equipamentos 

necessários ao bem estar e a segurança do motociclista. 

 Verificamos que o número de acidentes de trânsito é alarmante, o que levou ao 

lançamento, em 2009, de um Plano Nacional de Redução de Acidentes e Segurança Viária 

para a década de 2011-2020.  Aderindo ao plano, o Ministério da Saúde e o Ministério das 

Cidades se uniram na emissão de um Pacto pela Vida.  As ações encontram-se formalizadas 

para campanhas de utilidade pública, fiscalização e educação, tendo as pesquisas demonstrado 

que são realizadas minimamente, em curtos períodos, e, quando são efetivadas reduzem 
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significativamente os acidentes, o que nos leva a insistir sobre ações permanentes. 

 Os custos desses acidentes perpassam por várias políticas públicas (segurança, saúde, 

previdência, assistência social, transporte, etc.) e se tornam elevados, repercutindo 

sobremaneira no orçamento do Estado. Os valores são estimados entre R$ 200mil a R$ 

800mil, dependendo da gravidade da ocorrência.  As pesquisas apontaram para o afastamento 

do processo produtivo, durante a recuperação da vítima, ou até mesmo a uma aposentadoria 

precoce.  Entretanto, há um custo, se podemos assim denominar, que não consegue ser 

quantificado, é o que irá impactar nas relações familiares.   

 Podemos verificar que são poucas as produções teóricas que conduzem ao 

questionamento sobre esses acidentes.  Normalmente, são observados somente indicadores, 

principalmente na área da saúde pública, como resultado de estudo epidemiológico. 

 As ocorrências dos acidentes de trânsito no município de Rio das Ostras, localidade de 

estudo do presente trabalho, crescem de modo significativo.  Uma de suas causas, é a malha 

viária do município.  A cidade se formou ao longo de uma rodovia, com ruas internas 

estreitas, não projetadas.  As medidas pelo governo para os problemas urbanos foram adotadas 

já tardiamente, quando a cidade já havia crescido de modo desordenado. 

 Os acidentes motociclísticos representam, na cidade, a segunda maior ocorrência dos 

registros realizados, nos últimos anos.  Podemos constatar que as ações educativas pelos 

órgãos de segurança são realizadas de forma reduzida, através da distribuição de panfletos, 

sendo produzida, anualmente, pela sociedade civil organizada com apoio do poder público, a 

exposição de um cenário de acidente com vítima, promovida para chamar a atenção das 

pessoas.  As ações de fiscalização no trânsito não são permanentes, acontecem com longo 

distanciamento entre as suas intervenções.  Nas instituições hospitalares, o atendimento é 

sistematizado pelo tipo de procedimento e não pelo tipo de veículo envolvido no acidente, o 

que inviabiliza aprofundar as pesquisas e quantificar os custos envolvidos, demonstrando 

haver uma banalização e naturalização das ocorrências pelos profissionais e gestores da área 

da saúde. 

 A pesquisa nos demonstrou, ainda, haver uma criminalização do condutor, ao lhe ser 

imputado o adjetivo de “imprudente”, pelo discurso dos representantes do Estado ou até 

mesmo pela sociedade. 

 Os próprios agentes de segurança denunciam a existência de um grande número de 

condutores que, nas ações de fiscalização no trânsito, têm suas motocicletas apreendidas por 

falta de legalização ou de habilitação.  Indicam, ainda, que já é observado o envolvimento de 
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menores nos acidentes, o que nos leva a considerar que trafegam normalmente pela malha 

viária, sem abordagens. E o Estatuto da Criança e do Adolescente? Outra indicação é a 

ausência do capacete e excesso de velocidade como erros comuns praticados pelos 

motociclistas.  Estaria havendo uma naturalização das ocorrências? 

Indagamos, assim, quem são os reais imprudentes, posto que, apoiado nos discursos, 

qual a razão de não serem realizadas ações contínuas, permanentes, com resultados eficazes 

para evitar a circulação de transporte irregular, e, por fim, a quem interessa esse 

posicionamento do Estado. Seria ao capitalismo? As pesquisas apontam para essa direção.  

São questionamentos que nos levam a refletir, pois se trata de um contexto em que os fatores e 

os resultados podem ser observados, porém a intencionalidade na solução encontra-se 

somente em “Planos de Governo”, sem que as ações sejam efetivamente implementadas. Sem 

dizer que a mobilidade urbana é um dos principais motivos das últimas mobilizações 

ocorridas no país e tem relação direta com a malha urbana das cidades de médio porte como 

Rio das Ostras.  

 Concluindo, podemos afirmar que este trabalho representa um apelo ao poder público 

e à sociedade para que as ações preventivas, fiscalizatórias e punitivas não sejam 

escamoteadas pelas legislações ou planos bem elaborados, mas que se efetivem em estratégias 

que aniquilem essas dramáticas ocorrências. Assim como, é uma contribuição para que a 

mobilidade urbana gratuita, de qualidade, ecologicamente adequada seja uma proposta 

concreta e não uma miragem.  

Nós, do Serviço Social, comprometidos com o projeto ético-político, devemos nos 

apropriar de referenciais teóricos, como o presente trabalho, para aprofundar a análise crítica 

da realidade na qual estão inseridas situações que se naturalizam e acabam por criminalizar os 

indivíduos.  É nosso dever formular respostas que possam contribuir para a construção e a 

efetivação das políticas públicas, recusando qualquer forma de negação e de violação aos 

direitos sociais. 
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