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RESUMO

Representação do Impacto Socioambiental do BRT
no Município do Rio de Janeiro

Marcos Antonio Magnani Carneiro
Orientador: Tarso Bonilha Mazzotti
Resumo da Dissertação de Mestrado apresentada como requisito parcial para obtenção
do título de Mestre em Educação ao Programa de Pós-Graduação em Educação
da Universidade Estácio de Sá. Linha de pesquisa: Representações Sociais e
Práticas Educativas. Rio de Janeiro, 2012.

A oportunidade de sediar as Olimpíadas de 2016 e a Copa do Mundo de 2014 abriu
perspectivas para o Município do Rio de Janeiro de realizar alterações urbanísticas estruturais
na região metropolitana e, no seu entorno, tendendo atender demandas urbanas, entre elas o
sistema viário de transporte BRT (Bus Rapid Transit) – TransOeste, TransCarioca,
TransOlímpica e, futuramente, TransBrasil. Essa dissertação propôs-se em investigar se a
representação do sistema BRT e de impacto ambiental decorrente dessas obras é relevante
para 272 entrevistados, moradores de 66 bairros, diretamente afetados, indiretamente afetados
e distantes dessas obras. O trabalho consistiu na análise retórica de documentos, de vídeos e
propagandas da Prefeitura, do Relatório Ambiental Simplificado (RAS) e dos discursos
proferidos por estudantes, profissionais com formação acadêmica superior – graduação,
especialização, mestrado e doutorado e os que não possuem qualificação acadêmica definida
–, por meio de questionários online e no uso do teste de Qui-Quadrado. A análise das repostas
teve por critério a explicitação dos esquemas retóricos em particular a identificação de figuras
de pensamento que coordenam e condensam os discursos. As análises permitiram determinar
que: há impacto no ambiente urbano, mas não ocorreram movimentos de populares e de
ambientalistas que impedissem as obras, o que demonstra que o valor econômico é mais
valioso do que os impactos registrados; o teste de Qui-Quadrado mostrou que não há vínculo
entre as variáveis: sexo, idade, escolaridade, local de moradia, área de influência e a
representação hegemônica de impacto ambiental; a representação hegemônica do sistema
BRT é a mesma da propaganda do governo municipal, daí a sua eficácia; as concepções do
sistema viário apóiam-se, em grande parte, nos lugares de facilidade de circulação por meio
da dissociação de noção do sistema BRT e do atual sistema de transporte. Ao expor a
dinâmica da retórica e seus mecanismos de persuasão, expressou-se o que as pessoas
acreditam.
Palavras-chave: Representação Social. Impacto Ambiental. Retórica. BRT.
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ABSTRACT
Environmental Impact of BRT's representation
in the municipality of Rio de Janeiro
Marcos Antonio Magnani Carneiro
Orientador: Tarso Bonilha Mazzotti
Abstract da Dissertação de Mestrado apresentada como requisito parcial para obtenção
do título de Mestre em Educação ao Programa de Pós-Graduação em Educação
da Universidade Estácio de Sá. Linha de pesquisa: Representações Sociais e
Práticas Educativas. Rio de Janeiro, 2012.
The chance to host the Olimpíadas of the 2016 and Pantry of the World of 2014 opened
perspectives for the City of Rio De Janeiro to carry through structural urbanísticas alterations
in the region metropolitan and, in its entorno, tending to take care of urban demands, between
them the road system of transport BRT (Bus Rapid Transit) - TransOeste, TransCarioca,
TransOlímpica and, future, TransBrasil. This dissertação was considered in investigating if
the representation of system BRT and decurrent ambient impact of these workmanships
excellent for 272 is interviewed, living ones of 66 quarters, directly affected, indirectly
affected and distant of these workmanships. Work consisted of analysis rhetorical of
documents, of videos and propagandas of City hall, of Report Ambient Simplified (FROGS)
and of speeches pronounced for students, professionals with formation academic superior graduation, specialization, mestrado and doutorado and the ones that do not possess definite
academic qualification -, by means of questionnaires online and in the use of the test of QuiSquare. The analysis of the replies had for criterion the explicitação of the rhetorical projects
in particular the identification of thought figures that co-ordinate and condense the speeches.
The analyses had allowed to determine that: it has impact in the urban environment, but
movements of popular and ambientalistas had not occurred that hindered the workmanships,
what it demonstrates that the economic value is more valuable of what the registered impacts;
the test of Qui-Square showed that it does not have bond between the 0 variable: sex, age,
escolaridade, place of housing, area of influence and the hegemonic representation of ambient
impact; the hegemonic representation of system BRT is the same one of the propaganda of the
municipal government, from there its effectiveness. The conceptions of the road system are
supported, to a large extent, in the places of easiness of circulation by means of the
dissociação of notion of system BRT and the current system of transport. When displaying the
dynamics of the rhetoric and its mechanisms of persuasion, were expressed what the people
believe.
Word-key: Social representation. Ambient impact. Rhetoric. BRT.
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1

INTRODUÇÃO

O grande desenvolvimento das cidades e das formas de vida urbana é um dos
fenômenos que caracteriza melhor a atual civilização. Desde o século passado ocorre a
migração da população rural para os centros urbanos e isso tem modificado a distribuição e a
fitogeografia1das cidades. De acordo com Goitia (1992 apud ABIKO; ALMEIDA;
BARREIROS, 1995, p. 45), ―a cidade vai se transformando com um crescimento que nem é
ordenado por via técnica, nem pausado e orgânico por via natural‖. Um dos problemas de
ordem urbana é essa invasão humana que é ―forçada‖ — por falta de teto — a se distribuir
sobre áreas protegidas por legislação ambiental, tais como florestas (algumas com vegetação
de alto valor comercial), de restingas, de manguezais etc. No entanto, a população migrante
segundo Goitia (ibid., p.45),
se distribui nos locais mais miseráveis e abandonados, invadindo
propriedades alheias ou zonas com condições urbanas inadequadas. Isso deu
lugar aos chamados bidonvilles das cidades francesas ou argelinas, as
chanbolas (barracas de madeira) ou chabolismo espanhol, as famosas
favelas2 brasileiras, os ranchos venezuelanos, etc.

Tal situação se reflete em ambientes sem infraestrutura para a vida humana:
iluminação pública, canalização de esgotos, drenagem de áreas inundáveis, abastecimento de
água e controle de sua potabilidade (Ibid.). Layrargues (2000) diz que muitas dessas invasões
humanas em áreas que deveriam ser mantidas em condições ambientais adequadas são
promovidas por populações marginalizadas que não conseguem espaços nas cidades. Outros
graves problemas urbanos se relacionam com os postos de combustíveis (MAZZOTTI, 2006),
os depósitos de lixo oficiais e os que não estão instalados em aterros sanitários contaminando
lençóis freáticos, a falta de saneamento básico, as instalações industriais que eliminam
substâncias tóxicas em córregos e rios, o uso de defensivos agrícolas nas lavouras, o
transporte de substâncias tóxicas em rodovias e avenidas, a emissão de gases tóxicos pela
queima de combustíveis fósseis, dentre outros. Como consequência da degradação ambiental
1

Fitogeografia – é também chamada de corologia ou geobotânica. É uma disciplinar multidisciplinar ou um
ramo da biogeografia responsável por estudar a origem, distribuição geográfica dos vegetais e de comunidades
nas diferentes regiões do globo terrestre de acordo com as regiões climáticas e fatores que possibilitem a sua
adaptação, principalmente ao meio físico, e sua evolução. Fonte: <http://pt.wikipedia.org/wiki/ Fitogeografia>.
Acesso em: 19 mai. 2011; FARIA, s/d.
2

Saunders (2011, p. 26) diz que alguns órgãos públicos e urbanistas definem esses redutos como apêndices
malignos e tumores cancerosos na cidade saudável e na palavra do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso é
―como um grupo ecologicamente definido, não como parte integrante do sistema social‖.
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advêm os riscos ambientais e com eles os desastres: deslizamentos3, enchentes, perda de
moradias humanas e de seres vivos.
Pelo exposto anterior, o crescimento urbano além de produzir problemas nos núcleos
urbanos também o faz em sua periferia. Há reflexos na falta de acessos, no transporte público
coletivo para o trabalho, para o estudo e para o lazer, na circulação de mercadorias de
diversos gêneros, nos serviços emergenciais, o que decorre novas ações antrópicas —
políticas, econômicas e sociais — no ambiente urbano. Novas habitações, viadutos, praças
públicas, arruamentos, avenidas e estradas são executadas advindo tráfego pesado,
desapropriações, barulho excessivo, nervosismo, engarrafamentos etc., o que pode ocasionar
ou agravar problemas de saúde física e psicológica dos indivíduos.
O problema ambiental (utilizar-se-á a expressão socioambiental4) não é apenas a face
social, mental e ecológica de uma sociedade, mas decorre de um conflito de interesses dos
diferentes atores sociais envolvidos na questão, uns mais atingidos do que outros e que não
compartilham o mesmo ideário político, sociocultural e econômico. Acselrad, Carvalho e
Scotto (1995, p. 7) afirmam que os conflitos socioambientais são sínteses de ―conflitos sociais
que têm elementos da natureza como objeto e que expressam relações de tensão entre
interesses coletivos/espaços públicos versus interesses privados/tentativas de apropriação de
espaços públicos‖. Neste sentido, situações socioambientais quase sempre geram conflito
entre os interesses individuais ou de grupos e os interesses políticos que são sempre colocados
como interesses de toda a população. Esse interesse político para a população não é
evidenciado com a introdução dos BRTs5 (Bus Rapid Transit) — Transcarioca, Transoeste e
Transolímpica — que derrubam ―sonhos‖, ―histórias‖ e ―boas recordações‖ de moradores que
serão removidos de suas casas para a construção dessas vias expressas (CRUZ, 2011).

3

Segundo a defesa civil há três fatores que influem na ocorrência dos deslizamentos: tipo de solo, declividade do
terreno e água de embebição. Alguns deslizamentos são ocorrências naturais, outros são decorrentes da ocupação
de áreas de risco pela população carente. Disponível em: <http://www.defesacivil.gov.br/desastres/recomen
dações/ deslizamento.asp>. Acesso em: 19 mai. 2011.
4

De acordo com o Programa Juventude e Meio Ambiente, coordenado pelo Órgão Gestor da Política Nacional
de Educação Ambiental a expressão sociambiental vem sendo cada vez mais usada e ―enfatiza a articulação entre
as dimensões social e ambiental e aponta para a impossibilidade de separação na abordagem entre ambas. Não há
social sem ambiental, nem ambiental sem social, ambos se complementam e se interagem mutuamente‖
(BRASIL, 2005, p.8).
5

Veículos articulados ou biarticulados que trafegam em canaletas específicas ou em vias elevadas. Fonte:
EMBARQ Brasil. Fonte: http://www.ctsbrasil.org/node/122. Acesso em: 21 mai 2011. Cidades como Curitiba,
Goiânia, Uberlândia adotam esse sistema como meio de transporte mais barato em relação ao sistema
metropolitano. No exterior, em número de cidades, temos: Canadá – nove; Colômbia – sete; Chile – uma;
Espanha – duas; USA – sete; México – duas; Equador – duas; Turquia – uma; Venezuela – duas. Disponível em:
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Bus_Rapid_Transit>. Acesso em: 15 abr. 2011.
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A preservação do meio-ambiente passa pela esfera individual e política. Há o que se
pode fazer individualmente, ou enquanto grupos de uma comunidade, e há o que é preciso ser
feito pelas esferas políticas, detentoras do poder sobre o território. E com a intenção da
preservação e do ―fazer enquanto grupo‖ que a Associação de moradores do Condomínio
Bosque Paradiso6 e parlamentares da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro tentam
solucionar a desapropriação de parte ou de todo o condomínio para a passagem da BRT
Transolímpica, já que a Prefeitura do Rio de Janeiro não quer arcar com mais R$ 600 milhões
para a construção de um túnel de 3800 metros sob as moradias (MAGALHÃES; MONTI,
2011).
A conjuntura do impacto socioambiental gerado pela construção dos corredores
expressos BRT direcionou a busca de representações sociais, as quais são ―um corpus
organizado de conhecimentos e uma das atividades psíquicas graças às quais os homens
tornam inteligível a realidade física e social‖ (MOSCOVICI, 1978, p. 28) e ―constituem as
realidades de nossas vidas cotidianas‖ (DUVEEN, 2003, p. 8). Portanto, constituem-se nos
conflitos de interesses, como é o caso das vias expressas em construção na Zona Oeste da
cidade do Rio de Janeiro.
Para os propositores e executores, capitaneados pela Prefeitura do Munícipio do Rio
de Janeiro, os corredores expressos são obras necessárias que permitem o uso de Bus Rapit
Transit (BRT)7 que poderá melhorar a mobilidade, diminuindo acentuadamente o tempo gasto
em engarrafamentos (SASSOM, 2011). Cinco corredores foram projetados para os BRTs:
Penha-Barra (T5, agora chamado de Transcarioca), Santa Cruz-Barra (Transoeste), BarraDeodoro (Transolímpica), Avenida Brasil (Transbrasil) e Via Light. A RJ-081, ou Via Light,
é uma via que liga os Municípios do Rio de Janeiro à Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense
atravessa os municípios de Nilópolis, Mesquita e São João de Meriti8. Inicialmente estão
sendo executadas as obras para a Transcarioca, a Transoeste e, em seguida, a Transolímpica,
que está em processo de licitação. A implantação dos BRTs faz parte do Plano de

6

O Condomínio Bosque Paradiso é um condomínio de classe média na zona oeste do Município do Rio de
Janeiro. É um condomínio cercado por florestas, com presença de aves raras como o pica-pau de testa pintada e
presença estação de tratamento de esgoto próprio (Fonte: MAGALHÃES, Luiz Ernesto; MONTI, Renata.
Paradiso: condomínio de classe média na Taquara será demolido para obra das Olimpíadas. O Globo.globo.com,
Rio de Janeiro, 20 abr.2011).
7

8

Fotos – Cf. Anexo A

Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Via_Light>; <http://pt.wikipedia.org/wiki/Bus_Rapid_Transit>.
Acesso em: 15 abr. 2011.
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Infraestrutura de Transporte de responsabilidade da Prefeitura do Rio de Janeiro nos Projetos:
Copa do Mundo 2014 e Olímpico RIO 2016.
O BRT Transcarioca9 apresenta uma extensão aproximada de 28 Km do Terminal
Alvorada – Barra da Tijuca à Penha com um custo aproximado de R$ 1,3 bilhão e,
posteriormente, uma extensão ao Aeroporto Internacional Tom Jobim – Galeão (CRISTANI,
2011). A Transoeste10 é a primeira via expressa e está em construção; ligará a Barra da Tijuca
à Santa Cruz, Recreio dos Bandeirantes, Guaratiba e Campo Grande. Começará na altura do
Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca com ligação com a Linha Quatro do Metrô do Rio,
passando pelo túnel na Serra da Grota Funda. Para a obra ser realizada, algumas ações
tiveram que ser implementadas, dentre elas a ampliação de pistas da Av. das Américas e a
construção de um viaduto sobre a Avenida Salvador Allende, que já está em funcionamento.
Com as recentes obras na Avenida das Américas, cuja ampliação é prevista desde a
década de 60, se faz necessário retomar a linha de afastamento entre terrenos e a pista, até
então desrespeitada por comerciantes e moradores — estacionamentos, construções
irregulares, etc.—, o que provocará demolições e desapropriações (BRUNET, 2010).
O BRT Transoeste terá 56 Km de extensão com 53 estações e fará integração com a
Transcarioca e a Transolímpica. Inicialmente com um orçamento de R$ 692 milhões, passa a
R$ 900 milhões com a ampliação para Campo Grande (G1 RJ, 2010). A Transolímpica11,
orçada inicialmente em R$ 3 bilhões e com obras previstas para o primeiro semestre de 2011,
será uma via expressa de 26 Km12 ligando Recreio dos Bandeirantes e Barra da Tijuca a
Deodoro, com 18 estações, bicicletários e 30 Km de ciclovias nas duas laterias da via.. É uma
obra projetada há mais de uma década. Contará com a iniciativa privada para a sua construção
e o consórcio vencedor cuidará da manutenção, do pedageamento e ainda receberá uma
contrapartida da prefeitura (COSTA C., 2010).

9

Trajeto Transcarioca – Barra (Terminal Alvorada), Av Abelardo Bueno, Curicica, Estrada dos Bandeirantes,
Praça da Taquara, Av. Nelson Cardoso, Praça Seca, Madureira, Vicente de Carvalho, Avenida Brás de Pina,
Penha
10

Trajeto TransOeste – Barra (Terminal Alvorada), Recreio, Guaratiba, Embrapa, Mato Alto, Magarça, Pingo
D‘Água, Vendas de Varanda, Curral Falso, Gastão Rangel, General Olímpio e Santa Cruz; Cesarão, Vila
Paciência, Três Pontes, Santa Eugênia, Cosmos, Inhoaíba, Pina Rangel, Parque Esperança e Campo Grande.
11

BRT TransOlímpico – Recreio dos Bandeirantes(Avenida Salvador Allende), Barra da Tijuca, Curicica,
Taquara, Magalhães Bastos, Sulacap e Deodoro.
12

Cf. apêndice E
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Apesar dos BRTs facilitarem a mobilidade13, e os técnicos da prefeitura afirmarem a
diminuição de gases poluentes decorrentes da queima de combustíveis (SASSOM, 2011), o
impacto territorial das obras dividirá as comunidades, territórios sociais, impedindo a
circulação livre entre elas, bem como introduzirá um vetor de expansão urbana que terá
consequências diversas, pois não há um reordenamento territorial para evitar outros impactos,
como a coleta de lixo, aumento da poluição atmosférica pela maior circulação de veículos, a
migração de animais, que estavam adaptados a essa região, para outros territórios etc.
Dentre os impactos socioambientais provocados pelo BRT Transoeste há a
desapropriação de 35 imóveis, a remoção de, pelo menos, 157 dos cerca de 600 imóveis da
Favela da Restinga14, no Km 18,5, além de árvores, de jardins e de postos de gasolina; pela
Transolímpica, a desapropriação de parte ou de todo o Condomínio Bosque Paradiso e pela
Transcarioca cerca de 3600 imóveis, podendo ser reduzido para 2700 (MAGALHÃES;
MONTI, 2011).
Estabelecimentos comerciais no Recreio dos Bandeirantes terão que recuar seus muros
ou demolir áreas construídas irregularmente e algumas lojas serão fechadas. Segundo o vicepresidente da Associação Comercial e Industrial do Recreio (Acir), Alexandre da Fonte, os
comerciantes são os que mais se manifestam, mas a falta de informação é uma das principais
reclamações dos moradores, mesmo assim 99% aprovam as obras (BRUNET, 2010).
Há reclamações, desconforto, bem como aprovação quase unânime. Como a
população representa o impacto da obra? A aprovação também inclui a da degradação da
flora, fauna e extinção dos cursos d‘água e nascentes? O que significa impacto socioambiental
para a população atingida e para os executores dessas obras?
Estas questões põem em destaque o que se entende por impacto ambiental no espaço
urbano, que é o tema dessa dissertação em que se expõe na pesquisa realizada. Recordemos,
de início, o que os autores do Estudo de Impacto Ambiental afirmaram para o traçado da
Transcarioca15, e produzido pelo Consórcio Logit/Ingérop/ JDS (2004). Para eles,
praticamente não relata os impactos socioambientais gerados pelo empreendimento. Afirmam
que as desapropriações de imóveis são de baixo padrão construtivo. No capítulo referente ao

13

Entrevista do Economista Carlos Lessa ao Repórter Carlos Peixoto sobre mobilidade urbana (Cf. Anexo B).

14

Em frente ao Recreio Shopping.

15

Não foi encontrado o EIA – RIMA da TransOeste e da TransOlímpica.
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Relatório Ambiental Simplificado do Corredor Transcarioca 316(Caracterização do
Empreendimento 3.3.11 Projeto de Contenção de Encostas e Taludes), observa-se que a maior
preocupação é com o bom aspecto paisagístico e s danos às obras realizadas:
[...] No entanto, a fim de evitar que a ação das intempéries venha a provocar
danos ao meio ambiente e às obras realizadas, foram previstos, no projeto de
obras complementares, locais onde deverá ser implantada proteção vegetal.
Os serviços de revestimento ou proteção vegetal visam recompor a
vegetação destruída pela ação do homem, ou seja, reconstituir a vegetação
afetada pelas obras. Para este fim, levou-se em consideração a utilização de
uma vegetação que permita uma fácil conservação, uma boa adequação
ambiental, um bom aspecto paisagístico, evitando-se problemas de drenagem
e, por consequência, problemas de segurança viária.[...]

Em contrapartida à destruição da vegetação, o consórcio trata como benefício para a
população a reurbanização da área com padrões operacionais e estéticos melhorados. Esses
padrões melhorados são as espécies vegetais (flora) utilizadas, de baixo custo de aquisição,
manutenção e acrescidas de características agronômicas adequadas para conter as erosões,
conjungado com bom aspecto visual. Mas o que significa bom aspecto visual ou
características agronômicas adequadas? Seria o uso de flora nativa ou a plantação de árvores
frutíferas? Provavelmente não, e segundo o consórcio, a vegetação a ser utilizada deve ser de
fácil conservação e manutenção, o que não recompõe as nativas adaptadas à região e nem a
fauna (animais), que se deslocam para outras áreas, podendo impactar ambientalmente a nova
localidade escolhida como nova moradia.
Essa visão do consórcio e da esfera pública em desconsiderar as áreas de mata ainda
existentes, os corpos hídricos e imóveis de baixo padrão construtivo parece que é a mesma
lógica que presidiu (ou ainda preside) a ocupação desordenada das regiões montanhosas do
Rio, ou seja, o descaso, já que as obras são invisíveis para quem não as vivencia. Sabendo-se
que, para que haja mudança, é essencial a participação daqueles que serão por afetados, é
colocada a questão: há ações ambientais desenvolvidas com a população ou pela população da
região atingidas pelos BRTs que visam minimizar seus impactos socioambientais?
Os efeitos ambientais provocados por diferentes ações humanas passaram a ser cada
vez mais significativos, complexos e difusos e suas consequências podem ser cumulativas e
crônicas. Investigar a visão da sociedade sobre os termos ―meio ambiente‖ e ―impacto
ambiental‖ é tentar conhecer a representação social de impacto socioambiental dessa
sociedade. É uma forma de compreender como um novo saber compartilhado influencia os
grupos nas suas ações e escolhas. Na interação entre os grupos que estes criam consensos, não
16

Relatório EIA Transcarioca – Document Transcript. Disponível em: <http://www.slideshare.net/Lac 2009/
relatorio-eia-transcarioca>. Acesso em: 21 mai 2011.
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mais como opiniões, mas como teorias de senso comum para facilitar a comunicação e
orientar condutas (ALVES-MAZZOTTI, 2008; JODELET, 2001).
Tarso Mazzotti, em 1997, desenvolveu uma pesquisa com professores e alunos do
ensino básico da cidade do Rio de Janeiro, lideranças comunitárias, em documentos oficiais e
não-oficiais, livros didáticos e manuais de ensino procurando compreender como tratam a
temática problema ambiental. A representação de problema ambiental construída pelos
professores é o resultado negativo da ação do homem sobre a natureza, a qual conduz ao
descontrole/desequilíbrio. O descontrole relaciona-se com poluição, sujeira etc., enquanto a
ação do homem tem por objetivo auferir lucros. Os estudantes apresentavam a mesma
representação dos professores, no entanto, alguns relacionaram desmatamento e aquecimento
global. Para os líderes comunitários é ―a qualidade de vida das pessoas que ganham baixos
salários, residem em locais impróprios — palafitas na zona de manguezais, favelas sem
esgoto sanitário —, onde o transporte coletivo é precário, sem educação escolar‖ (p. 102).
Em documentos e manuais de ensino, a representação de desequilíbrio está centrada no estilo
de vida da sociedade: o desenvolvimento econômico e a racionalidade cartesiana
(particularista e instrumentalista). Uma proposta defendida por um grupo de ambientalistas
latino-americanos indicou que a representação de problema ambiental concentrou-se na
metáfora ―enfermidades‖, na qual se apresentam como curadores de uma sociedade doente
(MAZZOTTI, T., 2006). Portanto, os elementos simbólicos, os valores e a experiência são
componentes significativos para o caminho das representações.
Existem diversas formas de abordar e conceber as representações sociais,
relacionando-as ou não com a influência da mídia sobre as questões ambientais, sociais,
econômicas e políticas e, também, com o imaginário social. Partindo desta perspectiva, foram
realizadas consultas em sites acadêmicos com o objetivo de analisar a existência de artigos,
monografias, dissertações e teses sobre a dimensão socioambiental.
Na primeira consulta, foram utilizadas as seguintes palavras: ―representação social +
meio ambiente‖ e encontrou-se 6220 resultados. Na consulta seguinte usou-se as palavras
―representação ambiental + impacto ambiental‖. Não se encontrou nenhum artigo
correspondente. Porém, sem aspas obteve-se aproximadamente 942.000 artigos. Nesta
consulta não se encontrou resultados sobre impactos ambientais do objeto de pesquisa em
questão, os BRTs, assim pode-se considerar que a proposta de investigação é original e tornase relevante na construção de representação social.
Estudos sobre Educação Ambiental de Pedrini (1997, 2002), Carvalho (2001),
Loureiro (2000, 2004), Leff (2001), Dias (1993), Mazzotti (1997; 2006), sobre educação
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ambiental e representações sociais de problemas ambientais de Reigota (2007) e de análise
retórica de Mazzotti (1998, 2003, 2007, 2011), Reboul (2004), Perelman; Olbrechts-Tyteca
(2000) nos instigam no presente estudo a análise dos discursos dos entrevistados: lideranças
comunitárias, ambientalistas e moradores das áreas afetadas e não afetadas a respeito dos
corredores expressos BRT como uma temática indutora de impactos socioambientais, o que
deve provir em representações socialmente constituídas.
Nesse sentido, essa teoria oferece um novo modo de explicar o comportamento dos
indivíduos e dos grupos sociais frente a uma determinada questão, no intuito de entender o
conhecimento que eles possuem a respeito da questão e se há diferentes visões entre os grupos
que possam gerar diferentes modos de conduta frente aos problemas socioambientais. Desse
modo, Salles (1991, p. 15) diz: ―As representações sociais (...) são as explicações e as
afirmações que os indivíduos dão sobre sua realidade. É como assimila a estrutura social na
qual integram suas experiências, valores, ou seja, é a relação que se estabelece entre o homem
e o meio‖.
Assim, meu projeto de pesquisa foi orientado e desenvolvido com base nas seguintes
questões:
1. Como os entrevistados do Município do Rio de Janeiro — cujas ações cotidianas são
urbanas — consideram as intervenções viárias como problemas socioambientais?
2. Como esses entrevistados representam o impacto socioambiental, em se tratando de
intervenções realizadas em ambientes não urbanos?
3. Os problemas socioambientais são análogos aos das ciências ambientais?
4. Como os entrevistados representam o sistema BRT em se tratando de intervenções
realizadas em ambientes urbanos?

Para tal, os objetivos propostos foram:
(1) Verificar se a existência de representação social de impacto socioambiental
produzido pelas obras viárias (BRT) é confirmada pelo exame do corpus discursivo dos
entrevistados do Município do Rio de Janeiro;
(2) Verificar se esses entrevistados representam o impacto socioambiental, em se
tratando de intervenções realizadas em ambientes não urbanos;
(3) Expor a representação social de ambiente a partir do que os entrevistados
consideram ser de fato um problema socioambiental, através da comparação entre o
sustentado pelas ciências sociais e o que os entrevistados da pesquisa afirmam;
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(4) Verificar como os entrevistados representam as intervenções viárias realizadas no
Município do Rio de Janeiro.

Para finalizar esta introdução, apresenta-se o formato da pesquisa, distribuída em
quatro capítulos. O primeiro capítulo dedica-se ao referencial teórico da representação social
estabelecido por Serge Moscovici, no qual a representação social é uma forma de
conhecimento constituída nos grupos para firmar posições em relação à realidade orientada
por seus valores, crenças, interesses, posições e práticas.
O segundo capítulo, expõe os procedimentos análise retórica proposta por Chaïm
Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca, Olivier Reboul e Tarso Mazzotti, que permitem
identificar as técnicas discursivas presentes que podem produzir a adesão às teses
apresentadas pelos oradores aos seus auditórios.
No terceiro capítulo apresenta-se um breve histórico do urbanismo, a distinção entre
meio-ambiente, ecologia, ambiente urbano e rural, além de examinar a complexa
problemática ambiental no que se refere ao uso dos recursos naturais — água, solo, fauna e
flora — e os tipos de impactos.
O quarto capítulo aborda o discurso epidíctico, a análise de propagandas ou slogans
sobre o sistema BRT e como objetivo principal expor a análise do corpus discursivo dos
entrevistados sobre as obras do BRT que estão sendo implantadas no Município do Rio de
Janeiro. A análise explicita o uso da técnica argumentativa que estabelece a comparação entre
dois termos: o Termo II, que é apresentado como o pleno de qualidades e o Termo I, que não
as possui, estabelecendo uma hierarquização entre seus significados. Ao final, apresentam-se
as conclusões desta dissertação.
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CAPÍTULO I
REFERENCIAL TEÓRICO

Comunicar foi e continuará
sendo algo muito mais difícil e amplo que informar, pois
comunicar é tornar possível que homens reconheçam outros
homens em um duplo sentido: reconheçam seu direito a
viver e a pensar diferente, e reconheçam a si mesmos nessa
diferença, ou seja, que estejam dispostos a lutar a todo
momento pela defesa do direito dos outros, já que nesses
mesmos direitos estão contidos os próprios
Jesus Martín-Barbero

1.1 TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS

Para buscar compreender as representações das questões ambientais depreendemos
que não se pode dispensar a teoria das representações sociais proposta por Moscovici. O
fenômeno das representações sociais foi identificado por Serge Moscovici, que o apresentou
em La Psychanalyse, son Image et son Publique, ―enfatizando sua função simbólica e seu
poder de construção do real‖ (ALVES-MAZZOTTI, 2008, p. 21). Guareschi e Naujorks
(2006) argumentam que em oposição ao caráter individualista da Psicologia Social,
Moscovici retoma o estudo das representações, partindo do conceito de representações
coletivas17 de Durkheim, o que também é afirmado por Sá (1998) ao dizer que Moscovici
―inclui em sua tipologia das representações sociais as representações hegemônicas, que não
são outra coisa senão as representações coletivas‖ (p. 61). A representação social é um tipo de
conhecimento desenvolvido pelos indivíduos em seus grupos para firmar posições acerca de
eventos que se lhes apresentam como problemáticos (SÊGA, 2000), que se observa nas
―sociedades contemporâneas, que se caracterizam pela multiplicidade de sistemas políticos,
religiosos, filosóficos e artísticos, e pela rapidez na circulação das representações‖ (ALVESMAZZOTTI, 1994, p. 3). Essa heterogeneidade e a rapidez nas transformações sociais dão
um caráter plástico às representações sociais, em contraposição ao caráter estático das
representações coletivas.
17

Durkhein ―se referia a uma classe muito genérica de fenômenos psíquicos e sociais, englobando entre eles os
referentes à ciência, aos mitos e à ideologia, sem a preocupação de explicar os processos que dariam origem a
essa pluralidade de modos de organização do pensamento‖ (In ALVES-MAZZOTTI, 1994, p. 3)
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Moscovici (2003) sintetiza assim a diferença entre Representações Sociais e
Representações Coletivas:
(...) se, no sentido clássico, as representações coletivas se constituem em um
instrumento explanatório e se referem a uma classe geral de idéias e crenças
(ciência, mito, religião, etc.), para nós, são fenômenos que necessitam ser
descritos e explicados. São fenômenos específicos que estão relacionados
com um modo particular de compreender e de se comunicar – um modo que
cria tanto a realidade como o senso comum. É para enfatizar essa distinção
que eu uso o termo ―social‖ em vez de ―coletivo‖ (p. 49).

Nesse sentido, as representações sociais são fenômenos de caráter dinâmico
relacionados com as formas de conhecimento cotidiano e que permitem aos indivíduos
compreenderem e se comunicarem. Para Moscovici, a noção de representação social
corresponde a busca desta especificidade, através da elaboração de um
conceito verdadeiramente psicossocial, na medida que procura dialetizar a
relação entre indivíduo e sociedade, afastando-se igualmente da visão
socializante de Durkheim e da visão psicolizante da Psicologia Social da
época. (apud ALVES-MAZZOTTI, 1994, p. 3).

Lembremos que ―a proposição teórica de uma representação social é sempre de
alguém (o sujeito) e de alguma coisa (o objeto)‖ (SÁ, 1998, p. 25), ou segundo Jodelet (2001,
p. 33) ―liga um sujeito (epistêmico, psicológico, social e coletivo) a um objeto (humano,
social, ideal, material)‖). ―(A representação social) não é cópia do real, nem cópia do ideal,
nem a parte subjetiva do objeto, nem a parte objetiva do sujeito (...)‖ (SÊGA, 2000, p. 129),
ou seja, a representação de algum objeto parte de uma construção de conhecimento coletiva
que recria esse objeto com base em representações já existentes, substituindo-o. Dessa
maneira a representação social é a representação de um sujeito a respeito de um objeto. Logo,
não faz sentido estudar um dado objeto por um grupo social, se esse grupo social não possui
uma representação do objeto em questão. Tomás Ibañez afirma que
o fato de que as representações sociais sejam estruturadas nos indica (...) que
não há por que existir uma representação social para cada objeto em que
possamos pensar. Pode ser que um determinado objeto dê lugar tão-somente
a uma série de opiniões e de imagens relativamente desconexas. Isto nos
indica também que nem todos os grupos ou categorias sociais tenham que
participar de uma [dada] representação social (...) (apud SÁ, 1998, p. 46).

Assim, as proposições, reações e avaliações que fazem parte da representação se
organizam de forma diversa em diferentes classes sociais, culturas e grupos, constituindo
diferentes universos de representações sociais. Com isso, permite-se que se abra um leque de
interdiscursividade entre imagens e identidades, no qual o processo de representação tem
colaborado para a legitimação de valores culturais. Segundo Tarso Mazzotti (1997, p. 89), ―da
perspectiva de Moscovici, o valioso e interessante é que as representações organizam as
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condutas e atitudes das pessoas e, nesse sentido, são ‗verdadeiras‘ para o grupo social que as
construiu‖. O mesmo autor ainda argumenta que
o postulado da teoria da representação social é que o sujeito ou ator social
constrói sua representação de um dado objeto e não que os recebe pronto de
alguma instância. Nesse sentido, não há identidade entre as proposições
básicas da teoria da representação social e a teoria que caracteriza a
ideologia como ―idéias recebidas‖ (Bodon, 1986, 1989; Ibañez, 1988), onde
o sujeito é paciente. Para a teoria das representações sociais, os atores sociais
ou entrevistadossão ativos construtores e reconstrutores de suas
representações.(Ibid.)

Para ele nem todos os objetos produzem uma representação social e nem todos os
grupos apresentam uma representação social de um dado objeto, concordando com Ibanez
(1988) quando diz que muitos grupos podem apresentar representações sobre determinados
objetos, mas não uma representação social. As representações sociais, enfatiza Moscovici que
não são apenas opiniões sobre algum objeto, são teorias sui generis que se fundamentam em
um conjunto de valores do que em evidências, as quais apresentam uma linguagem e lógicas
próprias

(ALVES-MAZZOTTI,

1994;

JODELET,

2001).

Assim,

no

estudo

das

representações sociais, faz-se indispensável conhecer os contextos em que os indivíduos estão
inseridos e vinculados aos diferentes grupos sociais, econômicos, culturais e étnicos, que se
refletem por meio de diferentes e diversificadas mensagens, atos e práticas sociais.
A teoria proposta por Moscovici, que Jodelet dá continuidade é dita abordagem
processual. Duas outras abordagens foram propostas por Jean-Claude Abrica, dita estrutural; e
por Wilhem Doise, que dá maior valor para as situações ditas sociológicas. Essas abordagens
serão, agora, apresentadas brevemente.
A abordagem processual (ou genética) afirma que a RS deve ser estudada articulando
dimensões sociais e culturais, as quais operam nas construções mentais e coletivas, ou seja,
articula elementos afetivos, cognitivos e relações sociais que afetam as representações e a
realidade (ARRUDA, 2002). Jodelet (2001) recomenda que, para abranger os componentes e
as relações presentes nas representações, é essencial responder a três perguntas: Quem sabe, e
a partir de onde sabe? O que e como sabe? Sobre o que se sabe, e com que efeito? Pode-se
citar como exemplo o estudo de 1989 sobre o convívio de uma comunidade rural com doentes
mentais, egressos de hospitais psiquiátricos, que viviam e trabalhavam na cidade. Arruda
(2002, p.139) diz que, para a autora, ―a representação social é um modo de conhecimento
sociocêntrico, que segue as necessidades, os interesses de desejos do grupo‖. Desse modo, a
reintegração do doente mental a uma comunidade não terá sucesso, se não houver um
entendimento transparente e cotidiano do grupo. Portanto, de acordo com Jodelet (2001,
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p.22), a RS é ―uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com um
objetivo prático, e que contribui para a construção de uma realidade comum a um conjunto
social‖, ou seja, um conhecimento socialmente elaborado e compartilhado que nos ajude a
compreender nosso ambiente, ―aos fatos e ideias, a agir com e sobre os outros e a nos situar a
respeito deles‖ (ALVES-MAZZOTTI, 1990, p. 1).
A abordagem posicional liderada por Doise ― Grupo de Genebra ― articula as
representações sociais com uma perspectiva mais sociológica, enfatizando o indivíduo no
coletivo, buscando explicações de natureza individual com explicações de natureza societal.
Essa abordagem evidencia como os indivíduos dispõem de mecanismos (de ordem cognitiva)
para funcionar em sociedade, sendo orientada por alterações sociais ativas, particularmente
interacionais, posicionais (valores) e de crenças em geral. (ALMEIDA, 2009; DOISE, 2002).
Essa perspectiva permite recorrer a quatro níveis de análises: os processos intra-individuais,
os processos inter-individuais, as diferentes posições que ocupam os entrevistados nas
relações sociais e aos processos de crenças, representações, avaliações, regras e normas
sociais (DOISE, 2002). Podemos citar como exemplo, o caso do desenvolvimento social da
inteligência na criança. Por meio de métodos experimentais e instrumentos socialmente
construídos percebeu-se que as crianças desempenham melhor as tarefas cognitivas quando
estão em grupos ou na presença de adultos. (ALMEIDA, 2009). De uma maneira geral, Doise
e dois pesquisadores, definem as representações sociais ―como princípios organizadores das
relações simbólicas entre indivíduos e grupos‖ (DOISE, 2002).
Na abordagem estrutural, liderada por Abric (1994; 2001) ― Escola do Midi ―, a
representação social é constituída por um conjunto organizado e estruturado de informações
crenças, opiniões e atitudes a respeito de um determinado objeto. Constitui um sistema
sociocognitivo particular composto de dois subsistemas: um sistema central (ou núcleo
central) e um sistema periférico. O núcleo central, metaforicamente, é a cabeça ou cérebro da
representação, ou seja, o núcleo central é o elemento essencial que determina o significado de
uma representação e contribui para a organização interna do conjunto. Campos (2003) afirma
que ―o conceito de ―núcleo central‖ faz referência a um subconjunto de elementos em torno
do qual as representações sociais são organizadas‖ (p. 22). O mesmo autor traduz que ―a
importância do núcleo central para o conjunto é tal que ele próprio se constitui o elemento
mais estável da representação e assegura sua perenidade‖ (Ibid., p.23). Assim, o núcleo
central é a base comum, consensual e não-flexível de uma representação social. Resulta da
memória coletiva de um grupo, ou seja, está vinculado às condições históricas, sociológicas e
ideológicas, as normas e valores sociais desse grupo. É o vai resistir as mudanças, pois
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apresenta significado, consistência e permanência, já que uma mudança no núcleo central
pode provocar uma transformação completa da representação. O sistema periférico está ligado
ao contexto imediato e a história pessoal do indivíduo. É a parte mais leve e flexível, mais
acessível e mais viva da representação (CAMPOS, 2003), permitindo a adaptação da
representação às mudanças conjunturais.
Essas abordagens procuram desenvolver as explicações propostas por Moscovici para
o fenômeno representação social, a qual apresenta duas faces tão pouco dissociáveis como as
folha de papel: figurativa e a simbólica. Isso significa que, a cada figura corresponde uma
significação (sentido) e a cada sentido uma figura. Através dessa configuração, Moscovici
procura explicar os dois processos sociocognitivos que dão origem as representações: a
objetivação e a ancoragem. (ALVES-MAZZOTTI, 1994).
A objetivação, segundo Moscovici (1978), pode ser definida como a ação de duplicar
um sentido por uma figura, materializando o objeto. É a passagem de ideias, ou conceitos para
esquemas ou imagens concretas, os quais, pela continuidade de seu uso, se naturalizam,
transformando-os em ―supostos reflexos do real‖. A ancoragem é ―o estudo dos processos
sociais e cognitivos que sustentam viva a representação‖ (CAMPOS, 2003, p. 34). É a
assimilação das imagens criadas pela objetivação, sendo que estas novas imagens se juntam as
anteriores, nascendo assim novos conceitos. Ela insere o desconhecido no pensamento já
construído, ou seja, é a formação de uma rede de sentidos em torno do objeto, relacionando-o
a valores e práticas sociais. É como classificar e dar nome a algo não familiar tornando-o
familiar (SPINK, 1993; ALVES-MAZZOTTI, 1994; GUARESCHI; NAUJORKS, 2006).
Em suma, o processo de ancoragem diz respeito ao enraizamento social da
representação, isto é, ―é feita na realidade social vivida, não sendo, portanto, concebida como
processo cognitivo intra-individual‖ (SPINK, 1993, p. 306). É um processo permanente e
dinâmico, e necessário à compreensão para o funcionamento de qualquer representação
social, e, ao lado da objetivação se constitui um dos processos fundamentais na gênese de
uma representação social. Assim, a objetivação cria a realidade, enquanto a ancoragem lhe
confere significação (ALVES-MAZZOTTI, 1994; 2008).
Em nosso relacionamento diário, somos instigados a nos manifestar sobre um objeto,
uma imagem, um impacto socioambiental, um texto ou uma idéia que nos chegam por
diferentes agentes de comunicação de massa e que nos transmite um dado conhecimento. Para
tal, procuramos explicações, fazemos julgamentos, tomamos posições por diferentes meios,
dentre eles, o discurso. O discurso é um arrazoado de uma ideia, ou de certo assunto com o
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intuito de influir no raciocínio ou nos sentimentos do auditório18, ou seja, persuadi-lo ou como
diz Reboul (2004), discurso é ―toda produção verbal, escrita ou oral, constituída por uma frase
ou por uma sequência de frases, que tenha começo e fim e apresente certa unidade de sentido‖
(p. XIV). Se a retórica diz respeito ao discurso persuasivo ou o que tem a capacidade de
convencer, ―a persuasão retórica consiste em levar a crer ou levar ao fazer, no entanto, o que
leva a fazer e não a crer, não é retórica‖ (Ibid.), ou seja, a retórica do discurso diz respeito ao
seu poder convincente e a possibilidade desse discurso obter ou não a adesão do outro
(RIZZINI; CASTRO; SARTOR, 1999). Portanto, para que haja persuasão é necessário que
haja argumentação e oratória, e encontrar argumentos é a primeira tarefa do orador, que opera
sobre o que o auditório considera confiável, verdadeiro, em certos casos, em suas
representações sociais. Então, estas podem ser entendidas, na linguagem de Aristóteles, como
a éndoxa, conjunto de crenças e opiniões admitidas pelos mais velhos, pelos sábios e pelos
especialistas para alcançar a verdade. Vejamos como Aristóteles tratou a situação retórica.
Aristóteles define três dimensões da retórica (REBOUL, 2004), no sentido supremo de
instrumentos de persuadir (pisteis). O logos, que é racional e o etos e patos, que são de ação
afetiva. Em que o ethos (etos),―é o caráter que o orador deve assumir para inspirar confiança no
auditório‖. É um termo moral e ético. Se o orador não inspirar confiança, nada obtêm, mesmo

que haja argumentos. Pathos(patos),―conjunto de emoções, paixões e sentimentos que o orador deve
suscitar no auditório com seu discurso‖.

Aqui, o orador, em seu caráter psicológico, deve

adaptar-se a cada auditório. Logos, ―é argumentação propriamente dita do discurso‖. É o uso
racional da argumentação (p. 48-49). Essa relação funcional, que tem por objetivo persuadir
ou convencer, opera sobre o conjunto de crenças do auditório, sobre suas representações do
mundo, sejam estas sociais, no sentido dado por Moscovici, ou não. O orador diz o que é o
mundo, representa-o para si e para o auditório recorrendo a diversas técnicas, sendo a
principal a que estabelece a metáfora e a metonímia (REBOUL, 2004; GARCIA, 2008;
GARCIA; BELLINI; PAVANELLO, 2011;).
Reboul (2003) define o procedimento que institui a metáfora dizendo que ele:
―consiste em uma comparação entre dois elementos por meio de seus sentidos imagéticos, que
causa o efeito de atribuição ‗inesperada‘ ou improvável de significados de um termo a outro‖
(apud GARCIA; BELLINI; PAVANELLO, 2011, p. 82). É o transporte de sentidos de um
termo A ao B. A própria palavra metáfora, que designa tanto o resultado como o processo de
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Auditório refere-se ao ouvinte ou leitor que materializa ou apreende o discurso do orador ou ―é o conjunto de
todos aqueles sobre os quais o locutor quer exercer influência através de seu discurso‖ (In
RIZZINI;CASTRO;SARTOR, 1999).
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sua produção, é uma metáfora, uma que é pela etmologia grega de metaphorá: meta –
―sobre‖; pherein – ―transporte de sentido próprio em sentido figurado‖ (MENDES, 2010, s/p.
XX). As metáforas constituem as linguagens e os pensamentos humanos. É através delas que
um fenômeno é compreendido (expressão de sentimento, emoções e idéias) em termos de
outro, já que utilizamos operações cognitivas com as mais diversas funções. No quotidiano
operamos com as figuras de pensamento para tornar familiar conceitos ou objetos abstratos. O
que implica um desvio literal de uma palavra para outra de sentido mais livre clarificada pelo
contexto em que se insere (ANDRADE, A., 2011). Mazzotti (1998, p. 4) argumenta que, as
metáforas ―organizam as representações, logo os processos cognitivos e afetivos que
assimilam o ‗novo‘ e dão continuidade às representações que circulam nos grupos sociais‖, ou
seja, as metáforas não são apenas uma figura de estilo, elas solucionam o ‗novo‘ que é
desconhecido (não-familiar), o qual deve tornar-se conhecido pelos integrantes dos grupos
sociais‖. O mesmo autor ainda sustenta ser possível induzir a produção de figuras de
pensamento, em particular metáforas na exploração de conteúdos das representações sociais,
para se apreender os significados dos discursos e provavelmente as representações sociais.
Em suma, o fenômeno ―representação social‖ identificado por Moscovici caracterizase por ser uma produção de grupos sociais para resolver os conflitos entre suas crenças
anteriores e conceitos originários das ciências, tal como foi o caso da introdução da
psicanálise na França dos anos 1950. Os conceitos originários das ciências, quando tendem a
abalar a unidade do grupo, por alterarem as suas crenças, são assimilados em seus quadros
conceituais, que são constituídos por seus interesses, pelo que consideram desejável. Esse
processo distorce os conceitos tornando-os similares à crenças prévias; desfalcam de seus
argumentos mais relevantes; e, reorganizam os seus significados para os ajustar ao que se
considera preferível fazer ou ter. As diversas abordagens do fenômeno são modos de
identificar as representações sociais, e todas têm em comum o anteriormente apresentado. De
outro lado, ao considerar as abordagens comuns, propõe-se a que diretamente induz a
produção de figuras de pensamento, uma vez que estas coordenam e condensam significados,
tal como os estudos retóricos demonstraram ao longo dos séculos. Além disso, a análise
retórica permite identificar os esquemas retóricos que instituem o que se diz ser o real, dentre
os quais estão os procedimentos que produzem metáforas e metonímias, bem como o de
dissociação de noções. Assim, as técnicas de análise retórica e de indução de figuras de
pensamento foram utilizadas para identificar as prováveis representações sociais de impacto
ambiental produzidas pelas obras viárias ditas do BRT na cidade do Rio de Janeiro, o que será
visto a seguir.
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1.2 REPRESENTAÇÃO SOCIAL DE IMPACTO AMBIENTAL

As representações sociais são produzidas no cotidiano das pessoas, interagindo,
orientando e organizando as condutas e as comunicações sociais. Para elaborar a
representação de um objeto é preciso que o sujeito tenha informações e conhecimentos a
respeito do objeto social a ser representado. A partir desse momento, o sujeito expressa seus
pensamentos por intermédio de opiniões e atitudes, criando uma imagem ou um campo de
representação desse objeto (FILIPINI; TREVISOL, 2008). Assim, a representação de impacto
ambiental perpassa por esse conhecimento. Mas, o que significa impacto ambiental? ―É a
alteração no meio ambiente ou em algum de seus componentes por determinada ação ou
atividade humana‖19 ou segundo art. 1º da Resolução n. 001/86 do CONAMA que o define
como
qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das
atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam:
I a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
II as atividades sociais e econômicas;
III a biota;
IV as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;
V qualidade dos recursos ambientais (BRASIL, 1986).

No entanto, Mirra (2002) suscita comentários sobre essa Resolução pela norma do art.
225 § 1º, inciso IV, da Constituição Federal de 1988 a qual se refere ao impacto ambiental
como uma ―significativa degradação ambiental‖ (p. 27). A principal dificuldade é definir o
que é a degradação ―significativa‖ do meio ambiente (Ibid.). Segundo Iara Moreira (1985),
um impacto ambiental é consequência de uma ação e nem todas essas consequências
merecem ser consideradas como impactos ambientais. Assim, qualificar um efeito ambiental
como ―significativo‖ é subjetivo e envolve escolhas de natureza técnica, econômica, política,
ética e social. A propósito, Helmut Troppmair20, diz que ―Entendemos por Impactos
Ambientais alterações drásticas nas estruturas e fluxos no sistema Meio Ambiente, ocorridas
em espaços e tempos reduzidos‖ (apud MIRRA, 2002, p. 30). Logo, segundo Helmut, dois
componentes são essenciais para a ocorrência de impactos ambientais: alterações na estrutura
e fluxo e o tempo (amplitude temporal). Entende-se como alteração de estrutura e fluxo, o

19

20

Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental>. Acesso em: 14 abr. 2011.

Helmut Troppmair é Professor Titular de Biogeografia do Instituto de Geociências da Universidade Estadual
Paulista ―Júlio de Mesquita Filho, UNESP, Campos Rio Claro.
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desmatamento, drenagem de pântanos, o represamento de rios, alterações de salários e preços,
migração de pessoas etc. As alterações podem ter dois atributos: magnitude e importância.
A magnitude é uma grandeza de um impacto em termos absolutos, podendo ser
definida como a medida pela alteração nas taxas de um atributo ambiental, em termos
quantitativos ou qualitativos. Para o cálculo deve-se considerar o grau de intensidade e a
periodicidade (intervalos ou movimentos periódicos). A importância é a avaliação do grau de
significação de um impacto em relação ao fator ambiental afetado e a outros impactos. A
magnitude elevada de um fator ambiental impactante só será relevante se comparado com
outro, no contexto da avaliação de impacto ambiental. As escalas temporais variam desde
poucos dias, como em catástrofes naturais, até centenas de anos (MIRRA, 2002; MOREIRA,
A.,1997; MOREIRA, I., 1985; SPADOTTO, 2002). A relação entre a ação humana e os
impactos ambientais estão estritamente interligados. Cumpre aqui registrar alguns exemplos
dessa relação: 1) As atividades industriais-urbanas, em geral, possuem intensidades variáveis
e boa parte dos impactos produzidos requerem obras de infra-estrutura e de saneamento mais
amplas que a abrangência do empreendimento; 2) A atividade de pesca e mariscagem em
manguezais sem respeitar o tempo de reprodução das espécies, representa impacto; 3) A
mudança brusca de uma paisagem com a introdução de uma nova avenida ou abertura de
túneis, representa impacto.
Portanto, para estarmos diante de um Impacto Ambiental é necessário que o sistema
socioambiental seja alterado em um espaço de tempo, levando-se em consideração a escala
temporal e as grandezas das alterações (MIRRA, 2002).
Toda atividade humana, em ambiente urbano ou natural, gera impacto ambiental, em
maior ou menor escala (BEZERRA; GONÇALVES, 2007; MAZZOTTI, 1997; MOREIRA,
A.,1997; MOREIRA, I., 1985;) e é possível coletar, analisar, avaliar, comparar e organizar
informações que um determinado ambiente poderá sofrer quando da execução de certos
projetos. A avaliação de impactos ambientais não é apenas uma técnica, formado por um
conjunto de procedimentos capaz de assegurar um exame de uma ação proposta e suas
alternativas, é um instrumento de política ambiental de gerenciamento, educação da sociedade
e coordenação de ações impactantes (SPADOTTO, 2002).
A legislação brasileira pede Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e Relatórios de
Impacto no Meio Ambiente (RIMA) nas seguintes situações:
- Construção de rodovias;
- Construção de Ferrovias;
- Construção de Portos e terminais;
- Construção de Aeroportos;
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- Instalação de oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e
emissários de esgoto;
- Instalação de linhas de transmissão de energia elétrica (acima de 230 kV);
- Obras hidráulicas para fins de saneamento, drenagem, irrigação, retificação
de curso d'água, transposição de bacias, canais de navegação, barragens
hidrelétricas, diques;
- Extração de combustível fóssil (petróleo, xisto, carvão, gás natural);
- Extração de minério;
- Aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou
perigosos;
- Instalação de usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte
de energia primária (acima de 10 MW), inclusive a instalação de parques
eólicos;
- Complexo e unidades industriais e agro-industriais (petroquímicos,
siderúrgicos, cloroquímicos, destilarias de álcool, hulha, extração e cultivo
de recursos hídricos);
- Distritos industriais e zonas estritamente industriais (ZEI);
- Exploração econômica de madeira ou de lenha, em áreas acima de 100
hectares ou menores, quando atingir áreas significativas em termos
percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental;
- Projetos urbanísticos (acima de 100 ha), ou em áreas consideradas de
relevante interesse ambiental;
- Qualquer atividade que utilize carvão vegetal, em quantidade superior a
dez toneladas por dia21.

A problemática ambiental infere a necessidade de mudanças nos padrões de
comportamento humanos para diminuir o ritmo de degradação dos aspectos necessários a
nossa sobrevivência e, historicamente, é uma disputa entre ambientalistas e cientistas. No
início dos anos 70, polarizaram-se em duas posições: os limites do crescimento e a
estabilização da população mundial; a correção dos danos ambientais causados pelo
crescimento populacional e econômico. Nos anos 80 fixou-se em: redução drástica da
população e desocupação humana dos ecossistemas; nova ética ecológica e não crescimento
do produto mundial bruto, através da redistribuição do poder e da realocação de recursos
produtivos; propunha a sustentabilidade ambiental e social, o planejamento familiar, e o
repasse de recursos de sistemas produtivos predatórios para sistemas produtivos sustentáveis
(MOREIRA, A., 1997, p.2). No âmbito dessas polarizações, os ambientalistas criticam as
ciências e as tecnologias como sendo responsáveis pela crise ambiental, enquanto outros
defendem o domínio científico dos problemas ambientais, o que levou Acot (1990, p. 169)
enfatizar: ―Tratar-se-á de adaptar as atividades humanas às exigências ‗objetivas‘ da ordem
natural, mais do que se curvar a essa ordem estabelecida (no duplo sentido do termo) às
necessidades humanas‖ (apud MAZZOTTI, T., 2006). Desse modo, essas mudanças só serão
efetivas quando a sociedade entender e avaliar com clareza o discurso dos ambientalistas e os valores
21

Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental>. Acesso em: 14 abr. 2011.
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da ciência, da ciência ecológica. Os ambientalistas (os políticos, pessoas que conduzem a

política dita ambientalista ou verde) retiram os conceitos e os desfalcam, distorcem e
suplementam com seus valores, o que permite dizer o que os outros devem fazer e ter, como o
dito em muitos livros didáticos: a monocultura da cana altera e estraga a composição do solo.
Esse discurso político mostra-se contrário às novas técnicas de produtividade de cana para
produção de álcool que aumentou em 37% sem agregar mais terra para seu cultivo. Tal como
ocorreu com o plantio de soja, milho, algodão que se expandiram para áreas não cultivadas do
cerrado (MAZZOTTI, T., por e-mail). Os valores da ciência são os do conhecimento
confiável (verdade), como o dito de modo bem simples por Brice Lalonde, candidato do
movimento ecológico às eleições presidenciais francesas de 1981, ―a natureza é um
movimento no qual estamos incluídos. Se tivermos dúvida sobre a maneira de nos comportar
com ela, basta lembrar isso. Nela estamos. E estamos nela em igualdade com outras formas
vivas, com os animais em particular, que são os mais próximos‖ (ACOT, 1990, p. 169)
Há representação de impacto ambiental? Fora do ambiente urbano há impactos, por
exemplo, no agronegócio, bem como em algumas explorações de jazidas que modifiquem a
‗natureza‘. Portanto, há uma representação social hegemônica, ou coletiva ou, ainda,
ideologia em que o ambiente urbano não sendo natural, uma vez que construído, não há
impactos ambientais relevantes, salvo um ou outro caso referente à paisagem, poluição de
lagoas, lixo nas ruas e, eventualmente, coleta de lixo e falta de saneamento básico.
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CAPÍTULO II
BRT – ANÁLISE RETÓRICA

2.1 QUADRO TEÓRICO

No capítulo anterior abordou-se a teoria da representação social como campo fértil
para a apreensão de conhecimento, interpretação e reflexão dos diversos valores,
pensamentos, interesses, posições, práticas e olhares que circulam entre os grupos sociais
acerca do meio ambiente. Nesse capítulo trata-se da análise retórica de vídeos e documentos
sobre o sistema BRT que permitem buscar a adesão às teses apresentadas para o assentimento
do auditório e das metáforas evocadas pelos entrevistados com o intuito de apreender os
argumentos que sustentam seus discursos.
Da Dal Col e Brasil (2009) afirmam que o discurso publicitário é produzido de uma
forma dirigida e específica, a fim de alcançar sua eficácia persuasiva através do uso de
diversos recursos de linguagem. É fundamentado no princípio aristotélico da retórica:
―emocional, em que há apelo à emoção e valores; racional, em que há afirmação das razões ou
evidências de que o produto trará benefícios que promete; e a de credibilidade, em que há o
apelo à honestidade e à integralidade do ambiente‖ (p. 471). Elaborar uma boa mídia é
agregar certa personalidade e qualidade que se pretende suscitar no público alvo e que acaba
se tornando seu traço identificador, por meio de mensagens curtas e precisas. Da mesma
forma, Ayres (2005) argumenta que explorar as qualidades de uma boa mídia é importante
para provocar o entendimento da mensagem. No entanto, a mesma pode trazer mais confusão
que esclarecimento, permitindo atitudes massificadoras, dogmáticas e contrárias a diferentes
opiniões e/ou interesses.
Uma campanha, produzida por um conjunto de profissionais, pode ser definida por um
conjunto de formulações e explicitações de um ou mais objetivos que o proponente emissor
deseja atingir ao apresentar determinada informação (HIDELBRAND, 1995; 1996; GARCIA,
2008), já que se pautam em alguns fatores essenciais: o propósito de persuadir pessoas, um
extenso público-alvo, tempo de duração da campanha, e recurso e atividades de comunicação
(POLISTCHUCK, 1999). Segundo Garcia, Bellini e Pavanello (2011), na construção dessa
campanha, são importantes alguns fatores essenciais: os dados epistemológicos, as pesquisas
de comportamento e a participação da sociedade civil. Ela pode ser composta de outdoor,
cartão-postal, folder, banner, filmes e vídeos, distribuídos geograficamente e em
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determinados períodos em que a sociedade está mais atenta às propagandas, como carnaval,
festa natalina, campeonatos de futebol, etc. O objetivo é tentar intervir em conhecimentos,
atitudes, comportamentos e habilidades do público receptor para o sucesso da campanha
(SANTOS L., 2003).
Uma vez que uma dada prática discursiva cumpre o seu fim com eficácia, ela
constituirá uma construção retórica e será quase equivalente a um discurso, tal como é gerado
nos diferentes significados da linguagem. Segundo Mosca (2005, p. 1-2), ―a identificação de
Retórica, num sentido amplo, com Discurso, aproximando-se o texto, ou melhor, a
textualidade, de seu sentido específico; a manifestação concreta, na busca dos meios mais
eficientes para o convencimento do que se pretende atingir e a consequente adesão a esse
propósito‖. Ou seja, o proponente orador pretende a adesão dos parlamentares às premissas de
seus argumentos.
De acordo com Luis Santos (2003), Kotler e Zaltman publicaram um artigo em que era
possível utilizar marketing à produção de bens sociais, o chamado Marketing Social. Os
argumentos sustentam que campanhas sociais serão bem sucedidas se as mesmas se
aproximarem de produtos comerciais. Assim, se no marketing comercial estuda-se as
necessidades e desejos dos compradores com o intuito de desenvolver produtos e serviços que
atendam as necessidades desses consumidores, no marketing social, o produto-ideia social é
direcionado de tal modo para os consumidores, tornando-o atrativo, familiar e desejável. São
exemplos: ‗o uso de camisinha pode reduzir a contaminação pelo Vírus da AIDS‘ ou ‗o
consumo de frutas cítricas reduz a contaminação pelo vírus influenza‘ ou ‗BRT‘, um sistema
de transporte de massa, rápido, eficiente e preocupado com o meio ambiente‘. Assim, a
camisinha e as frutas cítricas são sinônimos de prevenção, enquanto o BRT é redução do
tempo de viagem e conservação ambiental.
O princípio central, segundo os autores, é o poder de troca, na qual as duas partes
envolvidas possuem algo a trocar: troca de bens e serviços por outros bens e serviços, ou por
dinheiro.
A retórica teria nascido no ano de 427 a.C., pelo sofista22 Górgias Leontinos, na
Sicília, tendo se desenvolvido nos círculos políticos e judiciais da Grécia antiga. Era uma
forma de persuadir uma audiência dos mais diversos assuntos, como a prática do discurso
judiciário em que, perante os juízes, deve-se apresentar, por um lado, fatos, provas e
convencimento justo da causa e, por outro lado, a beleza e a severidade da narração. Não
22
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interessa uma verdade objetiva, mas apenas o convencimento dos ouvintes (LIMA, 1993;
SOUSA, A., 2001). Perelman e Olbrechts-Tyteca afirmam que a retórica é a ―lógica dos
juízos de valor‖ (apud MAZZOTTI, T., 2008). Segundo Aristóteles, faltou a Górgias os meios
da argumentação nas regras e técnicas da retórica e, Isócrates, Mestre da Retórica, proclama:
a necessidade de uma formação integral que, partindo de um caráter
adequado, inclua o estudo tanto da temática política como da temática
retórica em toda a sua dimensão. Só assim se poderia formar cidadãos e
preparados para o êxito político e social (SOUSA, A., 2001, p. 13).

A disciplina Retórica sempre tratou da influência social, pois a persuasão é sua
expressão. Este tema é, em nosso tempo, o objeto da Psicologia Social, no qual a teoria das
representações sociais foi constituída. Assim, estas disciplinas têm o mesmo objeto: a
inflluência social. Esta é uma das razões de Mazzotti (2011) para a adoção dos instrumentos
de análise retórica para expor os argumentos dos produtores de representações sociais,
procurando explicar porque tais enunciados são persuasivos.
O estudo da persuasão pressupõe alguns territórios teóricos que a apoiam: a retórica —
a faculdade de considerar o que é mais convincente —, a argumentação dialética — que incita
ou aumenta a adesão do auditório às teses, a sedução — resposta do auditório que produzem
efeitos de prazer ou de adesão, a escrita poética — que mobiliza paixões —, e a demonstração
científica — técnica discursiva adequada para a transmissão do saber. Cada uma dessas
técnicas possui sua maior eficiência e intensidade ao se dirigir a um específico público. Desde
Aristóteles, a Retórica possui o objetivo de produzir uma crença em alguém que permita a
aquiescência entre a vontade e a correspondente ação (SOUSA, A., 2001).
Aristóteles identificou ―a relação indissociável entre o orador (ethos), e o auditório
(pathos) em que o discurso (logos) é admitido ou rejeitado‖ (MAZZOTTI, T., 2011, p. 1). A
relação social orador e auditório requer que o primeiro mobilize as emoções e cognições do
segundo para alcançar a persuasão. O orador o faz por meio do discurso, bem como gestual e
outros meios. O discurso é argumentado, não palavras jogadas ao vento, caso contrário não
ocorre a convicção. Para isso precisa recorrer ao que o auditório acredita (pode ser uma
representação social), que servirá de sustentação de suas premissas. Argumentar significa pôr
enunciados em sequência que permita concluir alguma coisa. Argumenta-se utilizando o
silogismo. Qual a fonte das premissas? Dos enunciados admitidos pelo auditório. De onde
saem esses enunciados? Do que as pessoas dizem ser a realidade. Por exemplo, se impacto
ambiental for enfermidade provocado pelo homem, então o orador se apresenta como quem
cura. Se essa cura significa mudar o comportamento dos homens, então o orador se apresenta
como o reformulador das condutas humanas, como alguém que sabe o que é o bom para o

24

homem e o ambiente, este entendido como natureza não humana e, em alguns casos, como
―Deus‖. Caso o impacto ambiental seja desejável, pois melhorará a mobilidade dos veículos,
logo das pessoas, então não há impacto ambiental. A fonte dos argumentos são as crenças ou
as representações que circulam na sociedade. Para persuadir é preciso antes conhecer essas
crenças, as quais dizem o que é preferível fazer ou ter.
Nesse sentido, a publicidade apresenta inúmeros exemplos desse tipo (GARCIA;
BELLINI; PAVANELLO, 2011). Os vídeos sobre o BRT/TransCarioca, BRT/TransOlímpica
e BRT/TransOeste, encomendados pela Prefeitura do Município do Rio de Janeiro a empresas
especializadas para essas produções, estão neste contexto e apelam pela emoção e persuasão.
Sabemos que esses vídeos podem amenizar, na população, os transtornos causados pelo
impacto das obras, entre elas: as desapropriações e as remoções de parques e jardins.
Nesta situação de persuasão, o auditório é sempre o juiz, enquanto o orador procura
influenciá-lo e persuadi-lo para conduzir as suas ações e, cabe ao auditório entender os
esquemas e as técnicas retóricas a fim de não tomar decisões que contrariem o inegociável
(MAZZOTTI, T., 2011).
Desse modo, estudar as técnicas discursivas permite buscar a adesão às teses
apresentadas para o assentimento. É o ato de convencimento (PERELMAN; OLBRECRHSTYTECA, 2000).
Segundo Reboul (2004), os procedimentos para realizar a persuasão é decomposta em
quatro fases que compõe um discurso: a invenção (heurésis), a disposição (taxis), a elocução
(lexis) e a ação (hypocrisis). Na invenção, o orador busca obter todos os argumentos e outros
meios de persuasão relacionados ao tema de seu discurso. Na disposição, os argumentos são
ordenados, é a organização interna do discurso. Na elocução, refere-se à redação escrita do
discurso; é aí que o orador alcança as figuras de estilo para convencer o auditório. Na ação, os
efeitos de voz, mímicas e gestos são as partes afetivas do discurso.
Estas quatro etapas não precisam ser proferidas em ordem cronológica, mas devem ser
cumpridas pelo orador na busca da concordância do auditório, o que pode tornar o discurso
vazio, desordenado ou inaudível (Ibid.). Assim, antes de proferir um discurso é necessário
abordar sobre o tipo e o gênero do mesmo.
Como se trata de deliberação — a produção de argumentos — há três gêneros
retóricos, de acordo com o auditório23: o deliberativo (ou político), o judicial e o epidítico (ou
demonstrativo) (MAZZOTTI, T., 2011; REBOUL, 2004). O judiciário possui como objetivo
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atos passados e não se prende somente às práticas forenses; é usado para acusar ou defender,
atuando entre o justo e o injusto e a decisão está entre as partes envolvidas na discussão. O
gênero deliberativo é o próprio das assembleias, em que se decide sobre as ações futuras; seria
utilizado para aconselhar ou desaconselhar e, enquanto interesse público ou particular;
encontra-se entre o útil ou prejudicial e a decisão alcançaria toda a sociedade. No epidítico, ―o
orador e o auditório retomam e reafirmam o desejável, censurando e louvando os valores do
grupo ou da sociedade‖ (MAZZOTTI, T., 2008, p. 136; 2011; PEREIRA, 2006).
A seguir, Reboul (2004) resume os três gêneros do discurso (Quadro 1).
Quadro 1 – Resumo dos três gêneros do discurso

Auditório
Juízes

Tempo
Ato
Judiciário
Passado (fatos
Acusar
por julgar)
Defender
Deliberativo Assembléia
Futuro
Aconselhar
(político)
Desaconselhar
Epidítico
Espectador
Presente
Louvar
Censurar

Valores
Justo
Injusto
Útil
Nocivo
Nobre
Vil

Argumento-tipo
Entinema
(dedutivo)
Exemplo
(indutivo)
Amplificação

Fonte: Reboul, 2004, p.47

Tarso Mazzotti (2011) cita Kennedy ao afirmar que o gênero epidítico funciona desde
os animais sociais, como as fêmeas de pássaros que escolhem os machos para o acasalamento,
ativadas por uma reação hormonal e emocional com o intuito de obter uma vantagem na ação
corpórea. Assim operam os vídeos do BRT: no ato da declaração ou da fala, inserem aquilo
que é desejável e real nos valores ali presentes para atingir o público-alvo. Nesse sentido, o
objetivo do discurso é constituir-se de argumentos convincentes para qualquer grupo de
indivíduos, o dito ―auditório universal‖ (Ibid., 2008, p. 133), com o intuito de dizer algo.
Garcia, Bellini e Pavanello (2011, p.83) dizem que ―a argumentação visa à adesão do
auditório a certas teses, no caso da publicidade a aceitação do produto‖.
Portanto, nas situações discursivas para dizer algo há três objetivos: a exposição
(didascália), a dialética e a retórica (Ibid.). Na exposição, o mestre ensina algo aos seus
discípulos, é uma situação discursiva assimétrica. Nas outras duas, ―as pessoas deliberam em
igualdade de condições acerca de assuntos postos em discussão‖ (MAZZOTTI, T., 2011, p.
2). A semelhança entre eles é que utilizam os mesmos instrumentos argumentativos e os
mesmos princípios de deliberação — princípios da não-contradição e do terceiro excluído. A
diferença é que na dialética os debatedores são poucos, privados e possuem tempo para
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dialogarem e encontrarem uma solução. Na retórica, a situação é pública. Os oradores
dirigem-se àqueles que julgam o discurso (Ibid.).
Segundo Reboul (2004) e Égida Pereira (2006), os gregos, além de grandes
esportistas, se destacavam na disputa verbal de um jogo, motivando o combate oral entre dois
proponentes:
Dois adversários se enfrentam diante do público: um sustenta uma tese – por
exemplo, que o prazer é o bem supremo -, e a defende custe o que custar; o
outro ataca com todos os argumentos possíveis. O vencedor será aquele que,
prendendo o adversário em suas contradições, conseguir reduzi-lo ao
silêncio, para grande alegria dos espectadores (REBOUL, 2004, p.27).

Parece que a primeira dialética foi à arte da controvérsia (erística) que fazia triunfar o
absurdo ou o falso — em contraposição a que Sócrates e Platão propuseram, a dialética a
serviço do verdadeiro como método da filosofia — e, por Aristóteles, como a arte do diálogo
ordenado, ou seja, raciocinar a partir do provável, de modo rigoroso e respeitando as regras da
lógica e de valores (REBOUL, 2004; PEREIRA, E., 2006).
Se o silogismo24 dialético opera em premissas simplesmente prováveis, os endoxas25,
estes se opõem ao paradoxon, provavelmente verdadeiro e que pode contradizer a opinião
aceita. Nesse sentido, o que parece conceito de normal e maturidade? São definições que não
traduzem nenhum rigor científico, mas são fundamentalmente úteis para que as pessoas se
entendam e se relacionem. São bons exemplos de endoxa. (REBOUL, 2004).
Se os argumentos podem ser plausíveis, Aristóteles distingue o verdadeiro consenso
do consenso aparente (phainómenon éndoxon) com que se contentam os sofistas. Em Tópicos,
essa distinção fica evidente, pois o objetivo de Aristóteles ―não é ensinar a verdade, mas sim
manipular o adversário e mesmo enganá-lo‖ (Ibid., p. 28). A dialética não é, segundo Reboul
(2004), ―nem moral nem imoral‖ (p. 29), mas um jogo, em que os competidores, principiantes
ou experientes, fazem de tudo para ganhar. E nesse jogo, vencer é convencer. Porém,
precisam obedecer a algumas regras básicas, ainda que a discussão seja promovida pelo
prazer de discutir, de jogar. Aliás, Aristóteles ensina alguns truques para desorientar os
adversários. Podem-se inserir argumentações de proposições inúteis, fingir-se imparcial,
realizar conclusões verdadeiras a partir de premissas falsas, ter o direito de jogar com as
palavras (como os sofistas), etc.

24

Silogismo: raciocínio no qual se fazem duas proposições (premissas) para deduzir delas uma terceira
(conclusão) (AULETE, 2009).
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Aquilo que parece verdadeiro a todo o mundo, ou a um grupo de pessoas, ou a indivíduos competentes
(REBOUL, 2004).
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A dialética é um jogo cujo objetivo consiste aos competidores provar ou refutar uma
tese por todos os meios, respeitando as regras do raciocínio. O essencial é que cada um mostre
o seu melhor raciocínio e, que utilizou todos os argumentos ao seu alcance (REBOUL, 2004;
PEREIRA, E., 2006). Segundo Reboul (2004, p. 36), ―é certo que a retórica utiliza a dialética
para convencer‖.
Muitos leitores, ao serem entrevistados em uma determinada pesquisa, apresentam
diferentes maneiras de reação: enunciam respostas evasivas, se o assunto não for de seu
interesse; ou se emitem opinião sobre o que é real ou acham que é real; ou aderem sem se
comprometer para não ferir suscetibilidades (MAZZOTTI, T., 2011).
Analisar retoricamente um vídeo, uma imagem, uma audiência pública, um relatório
ambiental simplificado (RAS) ou uma propaganda demanda obter: quem fala, para quem fala,
onde e porquê. Nesse contexto, os leitores possuem diversas maneiras de determinar se o
discurso é pertinente: ficam em silêncio; vaiam; aplaudem; operam uma comparação, no
intuito de verificar se encontram no repertório do grupo, ou se é uma novidade, ou se implica
em uma revisão nas crenças, valores e atitudes (MAZZOTTI, T., 2011).
Assim, uma figura é um recurso de estilo e de pensamento que permite expressar de
modo livre, codificado e convincente aquilo que se deseja dizer. No plano da expressão é um
conjunto de marcas identificáveis no que é dito para representar o conteúdo que dá significado
ao dizer com possíveis intencionalidades (MOSCA, 2005).
Portanto, o exame retórico das imagens tem como objetivo principal obter o poder de
persuasão dessas imagens sobre o auditório (GARCIA; BELLINI; PAVANELLO, 2011) e,
perante algo estranho é inevitável a comparação com algo conhecido, o foro de comparação,
―extraindo significados destes para apreender o que precisa ser conhecido‖ (MAZZOTTI, T.,
2008, p. 133), ou seja, existe a exposição de duas relações distintas: o tema, que se quer
provar e o foro, que se conhece por verificação. Para isso, deve haver uma relação prévia
entre os termos a serem comparados, A e C e entre B e D.
Em uma propaganda de Carnaval, em 2012, da cerveja Skol, um grupo de rapazes na
arquibancada do Sambódromo observa um dragão soltando fogo pela boca e verificam uma
parte do carro alegórico que estava em chamas próximo a uma caixa térmica com cervejas
geladas. Na ansiedade de salvar as bebidas, imediatamente eles vão até o carro alegórico e
impedem que as chamas atinjam as bebidas, ficam todos chamuscados, felizes e sambando no
carro alegórico. Um narrador de Carnaval, ao analisar o carro, indaga ao colega ao seu lado:
Será mais uma das novidades dos criativos carnavalescos? Para validar e dar credibilidade à
publicidade, fica de modo implícito, as vantagens do produto ao público-alvo: a Skol é a
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melhor cerveja e é a que dá prazer. A (tema): homem; B (tema): cerveja – C (foro): fantasia
chamuscada; D (foro): Carnaval. Assim, criam-se uma relação analógica entre o tema e o
foro, em que o homem está para a fantasia chamuscada, como a cerveja para o Carnaval
(DAL COL; BRASIL, 2009).
A comparação de noções produz metáforas, metonímias e dissociação de noções. A
metáfora é uma figura ou esquema de pensamento que sustenta um ou mais argumentos. Ela
será uma novidade caso os significados em comparação sejam diferentes em gênero ou
espécie. Pode-se dizer que resulta da fusão de um elemento do foro com o elemento do tema
(MAZZOTTI, T., 2011; DAL COL; BRASIL, 2009); é uma comparação abreviada, em que o
conectivo comparativo fica subtendido. Por exemplo: Ela é uma rosa. Abreviação metafórica
que designa: Ela é bela como uma rosa. Estamos transferindo alguns significados marcantes
de uma rosa para o gênero feminino humano. Em sua essência, ocorre a transferência de
sentido de um termo ―A‖ a outro termo ―B‖ (VEREZA, 2010).
A metáfora por sua dimensão cognitiva, expressiva e paraxiológica (MAZZOTTI, T.,
2008) na construção de significados é uma importante ferramenta no uso do pensamento. É
um promissor potencial analítico, multidisciplinar, epistemologicamente consistente,
tornando-se foco de estudos, entre outros, na linguística, nos estudos literários, na psicologia
cognitiva, na linguística aplicada. Atualmente tem-se voltado para o estudo da metáfora na
perspectiva discursiva, ou seja, o uso da metáfora nas situações reais de linguagem em uso.
Uma visão de metáfora mais conceitual como instrumento na construção de significados em
certo corpus discursivos (VEREZA, 2007).
A argumentação por metonímia é comparar entes de mesmo gênero ou espécie. Seu
poder de argumentação é ressaltar o aspecto da coisa que interessa ao orador (ibid.). Por
exemplo, em relação a um vídeo sobre o BRT: ―aí moleque, tem mais coisa aqui para
levantar‖. Nesse exemplo, emprega-se o termo levantar a bola (Bruninho do vôlei) na relação
de semelhança de levantar paredes das residências do Morar Carioca.
A dissociação de noções é outro procedimento que institui o que diz ser real,
desejável, o preferível. Essa técnica é descrita por Perelman e Olbrechts-Tyteca e consiste em
dividir uma noção que normalmente não é divisível (MAZZOTTI, T., 2008). A dissociação
permite que a publicidade utilize diversos

pares

(I /

II): aparência/realidade;

subjetivo/objetivo; individual/universal; particular/geral; conseqüência/princípio; ato/pessoa,
dentre outros. Em cada um desses pares, o termo II (dito superior) controla o significado do
termo I (que se torna imóvel). Essas relações de hierarquia podem variar com a época e não
são invariáveis. O romantismo optou por subjetivo ao objetivo, o individual ao universal. Um
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de seus termos, também, pode ser expresso como elipse, ou seja, só se menciona o termo II:
com um artigo – a solução; com um adjetivo – a história autêntica; com um advérbio –
universalmente verdadeiro; com maiúscula – o Ser; com um hífen pretensamente etimológico
– ek-sistência (DAL COL; BRASIL, 2009; REBOUL, 2004, p. 191).
Santaella (2001) argumenta que a comunicação — por exemplo, um vídeo — emite
uma imagem para o outro em todos os momentos. É inevitável, irreversível que essa
imagem/figura atinja o auditório com mais eficiência que um texto (REBOUL, 2004). Elas
produzem significados indispensáveis, que podem ser contextualizadas pelo leitor, que as
interpreta para o seu bom entendimento, gerando para ele algum significado, sem necessidade
de um léxico linguístico (SANTAELLA, 2001; BAZANI, s/d; MOSCA, 2005).

2.2 ANÁLISE RETÓRICA DE VÍDEOS E RAS

A metodologia empregada para a análise retórica de vídeos e do Relatório Ambiental
Simplificado (RAS) terá como base o Tratado de Argumentação de Perelman e OlbrecrhsTyteca (2000), Mazzotti (1998, 2003, 2007, 2011) e Reboul (2004).

2.2.1 Examinando os vídeos das campanhas do BRT

Na investigação, foram analisados cinco vídeos produzidos por empresas
especializadas, encomendados pela Prefeitura do Rio de Janeiro. São vídeos que possuem as
dimensões atemporais, utilizados no atual contexto social, econômico e político do país e, em
especial, o Estado do Rio de Janeiro: Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas de 2016.
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VÍDEO 1: Bruninho do vôlei apresenta o projeto habitacional Morar Carioca.

Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=UcFN0dvodeQ

Este vídeo mostra o atleta olímpico de vôlei Bruninho apresentando o projeto Morar
Carioca26: ―Bruninho, 8 horas de treinos diários para os jogos olímpicos. Welington (da
Silva), 8 horas de trabalho diário nas obras do Morar Carioca. Bruninho, quatro vezes eleito o
melhor jogador da super liga (2006, 2007, 2008 e 2009). Welington está levando asfalto,
saneamento e moradia a dezenas de comunidades (16 mil casa já entregues) e milhares de
famílias. Bruninho, medalha de ouro no Pan 2011.‖

26

Em 2010, a Prefeitura do Rio lançou o Morar Carioca. Esse programa visa à inclusão social e a integração
urbana das favelas. Pretendem oferecer, até 2020, os moradores de áreas carentes do Rio acessibilidade, serviços
públicos como creches, Clínicas de Saúde da Família e uma política de proteção ao meio ambiente. O programa
faz parte do pacote de obras da cidade para as Olimpíadas de 2016. Disponível em: <http://www.cidadeolimpica
com/urbanizacao-que-integra-as-favelas-ao-asfalto/>. Acesso em: 06 mar. 2012.
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Welington fala ao Bruninho: ―aí moleque, tem mais coisa aqui para levantar‖. A
narrativa continua: ―O Morar Carioca é um dos grandes projetos da cidade olímpica.

O Rio mais desenvolvido e integrado‖. Welington diz: ―Junte-se a nós‖. Bruninho
completa: ―no cidade olímpica.com. A narrativa fecha com a frase ―Prefeitura do Rio sempre
presente.‖
A característica desse vídeo é a argumentação por metonímia: associar o trabalhador
Welington do Morar Carioca ao atleta olímpico Bruninho, que é bastante conhecido pela
população. Aqui é empregado o termo levantar a bola (vôlei) na relação de semelhança de
levantar as paredes (―aí moleque, tem mais coisa aqui para levantar‖) das residências do
Morar Carioca. Essa argumentação também aparece ao final do vídeo quando os protagonistas
aparecem juntos e sorridentes: Bruninho fazendo o gesto de levantar a bola, Welington de
luvas e capacete (indumentárias necessárias ao seu ofício) e ao fundo as moradias já
construídas, ou seja, as paredes já levantadas. Metonímia do operário de construção/bola, o
mesmo para o esporte. Assim, seu poder de argumentação é ressaltar o aspecto da coisa que
interessa ao orador: o trabalho diário dos dois protagonistas do vídeo, um na construção de
casas (e outras melhorias) que beneficiarão milhares de pessoas e o outro, como construtor na
obtenção de medalhas nos Jogos Olímpicos de 2016.
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VÍDEO 2: Corredor BRT Transcarioca: Barra ― Galeão

http://www.youtube.com/watch?v=M9k-lm3YpTU

Este vídeo leva o auditório a viajar pela construção do BRT Transcarioca como o meio
de transporte de 400 mil passageiros/dia. Permitirá a integração tarifária com os ramais da
Supervia, linha dois do Metrô e futuro BRT da Av. Brasil. Com um investimento de 1,3
bilhão de reais (recursos próprios da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, além de
financiamento do Governo Federal), o mesmo trará benefícios à população de diversos
bairros, além de uma viagem mais tranquila, confortável, segura e rápida. A argumentação
dessa apresentação se beneficia por hierarquizar os múltiplos aspectos de benefícios –
HIPÉRBOLE – que o corredor Transcarioca trará à população, à Copa do Mundo de 2014 e
às Olimpíadas de 2016. A aparência de caráter equívoco e que corresponde ao imediato (o
tempo perdido em longos engarrafamentos; estresse) e a realidade (viagem rápida, segura e
tranquila) que permite diferenciar o que é verdadeiro entre os aspectos da aparência. De modo
implícito, são mostradas as vantagens do produto, que leva a população à conclusão de que as
vias expressas do BRT é a melhor alternativa para o transporte de massa de passageiros com
eficiência e rapidez.
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VÍDEO 3: Juliana Veloso apresenta o BRT, novo sistema de transporte do Rio.

Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=NdpuOkcrBrU&feature=relmfu

Nesse vídeo, a atleta olímpica Juliana Veloso apresenta o novo sistema de transporte
do Rio, o BRT: ―Em 2016, atletas de todo o mundo vão se encontrar aqui no Rio de Janeiro e
dividir as emoções do esporte com os seus seis milhões de habitantes. Para facilitar a vida de
tanta gente, a cidade está criando um novo sistema de transporte: o BRT, rápido, seguro e
confortável. O Rio está se transformando na cidade olímpica, mais desenvolvida, mais
integrada e melhor para todo mundo. Acompanhe notícias pelo site cidadeolimpica.com.‖ A
característica desse vídeo é o seu enquadramento em SINÉDOQUE do tipo CAUSA PELO
EFEITO, já que sua intencionalidade é apresentar o BRT de maneira espetacular.
O vídeo permite que você construa uma identificação, que você reflita e que você
tome uma posição em relação ao BRT. Assim, qualidade retórica utiliza-se de recursos para a
adesão pelo auditório: dividir = separar o todo em partes; compartilhar; emoção = estado de
comportamento humano como, entre outros, alegria, tristeza, medo, raiva; facilitar = tornar
mais fácil; transformar = adquirir nova forma. Tais recursos são artifícios para sensibilizar
(emotivamente por raiva ou alegria) o pathos que a transformação urbanística ao final das
obras (durante geram transtornos) é o fator determinante para facilitar (deslocamento mais
rápido) a vida de todos. O lugar retórico é o da qualidade (transporte rápido, seguro,
confortável, cidade mais desenvolvida, integrada e melhor), desprezando o transporte
precário, a cidade não integrada e menos desenvolvida.
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VÍDEO 4: Kaio Márcio apresenta o corredor expresso Transoeste.

Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=lJ2aln44KiE

O narrador do vídeo coloca: ―Kaio Márcio [branco, nadador olímpico], 8 horas de
treino diário para os jogos olímpicos. Leonardo [Fidelis, negro, trabalhador olímpico], 8 horas
de trabalho diário nas obras da Transoeste [56 km de via expressa]. Kaio Márcio, 12 medalhas
em torneios internacionais. Leonardo está construindo a estrada que vai ligar Santa Cruz à
Barra, abrindo caminho para o BRT [53 estações]. Kaio Márcio, recordista mundial em
piscina curta.‖. O vídeo apresenta as duas imagens dos protagonistas e Leonardo fala: ―ah! o
que foi, tá cansadinho?!‖. Em seguida, ocorre a troca de óculos de mergulho e de trabalho e
aperto de mãos entre eles. O narrador conclui: ―A TransOeste é um dos grandes projetos da
cidade olímpica. O Rio mais desenvolvido, mais integrado, melhor para todo mundo.‖
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Kaio Márcio fala ao espectador: ―junte-se a nós‖. Leonardo completa: ―no cidade
olímpica.com‖. Aparece o símbolo da Prefeitura e, abaixo, o escrito: Sempre Presente.
A argumentação por METONÍMIA é a característica presente nesse vídeo: associar o
trabalhador negro do corredor expresso Transoeste ao atleta olímpico branco Kaio Márcio.
Seu poder de argumentação é ressaltar o aspecto do que interessa ao público-alvo: estabelecer
o valor de uma coisa, ou de uma causa, e ressaltar a verdade de semelhanças de relações: a
integração (troca de óculos e trabalho e aperto de mãos) do trabalho diário dos dois
protagonistas do vídeo, um na construção do corredor viário de 56 km que beneficiará a
milhares de pessoas e o outro, como construtor na obtenção de medalhas nos Jogos Olímpicos
de 2016.

VÍDEO 5: A atleta Rosângela Santos apresenta a nova via expressa Transcarioca.

Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=eQ3q4XQ-ExE&feature=relmfu

―Rosangela Santos [atleta olímpica de atletismo, negra], 8 horas de treino diários para
os jogos olímpicos. Elieser [dos Santos, trabalhador olímpico, negro], 8 horas de trabalho
diário nas obras da Transcarioca [39 km de via expressa]. Rosângela Santos, campeã
brasileira dos 100m rasos. Elieser está abrindo caminho para o BRT Transcarioca [48
estações], que será o mais rápido e confortável sistema de transporte da cidade.
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Rosângela Santos, medalha de ouro no Pan de 2011.‖

Elieser comenta: ―100m é mole, quero ver você fazer 39 km‖. A narração continua ―A
Transcarioca é um dos grandes projetos da Cidade Olímpica. O Rio mais desenvolvido e
integrado.‖
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Rosangela diz: ―Junte-se a nós‖. Eliezer conclui : ―No cidade olímpica.com.‖ O vídeo
termina com a frase: ―Prefeitura do Rio. Sempre Presente‖.
Como no vídeo anterior, a argumentação por METONÍMIA é, também, a
característica presente, assim como SILOGISMO O tema (corredor expresso), o que se quer
provar e o foro (atletismo), o que se conhece por verificação. Associa dois trabalhadores
negros: Eliezer, que atua no corredor expresso Transcarioca e a atleta olímpica Rosângela
Santos.
No início da apresentação do vídeo, a atleta está parada com os braços em forma de
asa apoiados no quadril e um olhar fixo num ponto (objetivo – chegar o mais rápido possível
na linha de chegada). Aqui ocorre um silogismo retórico, ou seja, o olhar indicando que têm
que atingir o objetivo com rapidez; logo, as obras terão que ficar prontas rapidamente para as
atividades esportivas internacionais. No transcorrer do vídeo há duas imagens em andamento
lado a lado: a atleta correndo na pista de atletismo e o trabalho acelerado em um canteiro de
obras. Outro silogismo demonstrando que as Olimpíadas e à Copa do Mundo estão chegando,
logo as obras devem ser aceleradas. Outra imagem lado a lado, cada um em seu ambiente de
trabalho (ela com seu uniforme de atletismo e ele, de óculos, capacete e luvas), olhando-se
entre si e sorridentes. A metonímia está presente na fala: ―100 m é mole, quero ver você fazer
39 km‖, corroborando a relação de semelhança ou a possibilidade de associação entre eles. Ao
final, eles estão abraçados e, também, sorridentes, unindo forças ao poder de argumentação
que é ressaltar o aspecto para atingir o público-alvo, ou seja, estabelecer o valor de uma coisa,
ou de uma causa, e ressaltar a verdade de semelhanças de relações: a integração do trabalho
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diário dos dois protagonistas do vídeo, um na construção do corredor viário de 39 km que
beneficiará a milhares de pessoas de maneira rápida e confortável e o outro, como batalhador
na obtenção de medalhas nos Jogos Olímpicos de 2016. Demonstra-se a importância de fazer
a via expressa que facilitará o deslocamento rápido como um corredor que transpõe poucos
metros em alguns segundos.
A análise retórica apresenta articulações entre orador, auditório e através de seus
discursos põem em evidência os desejáveis das partes em interlocução. Na análise dos vídeos
do sistema BRT, observou-se que eles demarcam argumentos preferíveis para estabelecer o
real, o desejável e, por meio da indução de metáforas, pode-se obter dos entrevistadosou
grupos a adesão ou não a esses valores. Assim, pelas metáforas (figura cognitiva, expressiva e
praxiológica) entenderemos as analogias sustentadas pelos grupos e compreenderemos as
ações implementadas a partir de suas crenças e opiniões (MAZZOTTI, T., 2011).

2.2.2 Examinando o relatório ambiental simplificado – RAS

Aqui trataremos da análise retórica de documentos de licenciamentos ambientais das
atividades e empreendimentos considerados poluidores ou capazes de causar degradação
ambiental. A análise em questão refere-se ao RAS27 – Relatório Ambiental Simplificado (e
não o EIA/RIMA), Corredor Viário Transcarioca – Etapa 2, Volume 1, de junho/2011,
elaborado conforme a Deliberação CECA nº 526628, de 14 de dezembro de 2010 e respectiva
Instrução Técnica, de responsabilidade da Prefeitura do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal
de Obras, Coordenadoria Geral de Obras e 5ª Gerência de Obras com o objetivo de solicitação
de Licença Prévia – LP29. O órgão competente para o licenciamento é o INEA – Instituto
27

O Relatório Ambiental Simplificado é um instrumento simplificado instituído pela Resolução CONAMA nº
279, de 2001, complementar à Resolução CONAMA nº 006, de 1987 com o objetivo de analisar a viabilidade
ambiental de empreendimentos ou atividades consideradas potencialmente ou efetivamente causadoras de
degradação do meio ambiente. Fonte: RAS, 2001.
28

Aprovou a elaboração do RAS – Relatório Ambiental Simplificado para o corredor expresso exclusivo BRT
Transcarioca – Etapa dois, entre o bairro da Penha e o Aeroporto Internacional Tom Jobim. Fonte: RAS, 2011.
29

O Licenciamento Ambiental é dividido em três etapas e por três licenças diferentes: a licença prévia (LP), a
licença de instalação (LI) e a licença de operação (LO). A primeira, concedida na fase preliminar de
planejamento, contém requisitos básicos a serem atendidos nas fases de localização, instalação e operação de
acordo com as leis de uso do solo municipais, estaduais e federais. Corresponde à etapa de estudo e
planejamento do futuro empreendimento. A segunda é concedida após a aprovação do projeto executivo com
todos os requisitos atendidos pelo projeto. A terceira é a autorização, após as verificações necessárias de
equipamentos de controle de poluição, de acordo com o previsto nas LP e LI. Disponível em:
<http://www.engetecno.com.br/port/feam_lic_prev.htm>; < http://pt.wikipedia.org/ wiki/ licenciamento_ambi
ental>; <http://www.oeco.com.br/ paulo-bessa/16943-oeco_26380>. Acesso em: 25 mai. 2012.
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Estadual do Ambiente, instituição ligada à SEA – Secretaria de Estado do Ambiente, já que
sua área de abrangência (Penha – Aeroporto Internacional Tom Jobim) está localizada na
circunscrição estadual. Esse projeto foi declarado de Utilidade Pública pelo Decreto nº
32.670, de 13 de agosto de 2010, publicado no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro
em 23/08/2010 (RAS, 2011, p. 97).
Segundo Ruschel (2007), o inciso IV § 1º do artigo 22530 da Constituição Federal de
1988 diz que é obrigação do Estado exigir na forma de Lei o EPIA - Estudo Prévio de
Impacto Ambiental. Esse estudo vem colocar em prática os princípios de precaução,
conservação, preservação e tomadas de decisões frente ao meio ambiente. No entanto, no
lugar desse estudo, pode-se exigir um Estudo (Relatório) Ambiental Simplificado (EAS ou
RAS) a ser firmado por órgãos públicos através de um Termo de Ajustamento de Conduta 31 e
posteriormente o EIA/RIMA32. O RAS é um documento instituído pela Resolução CONAMA
nº 279/2001, complementar à Resolução CONAMA nº 006/1987 e tem como objetivo
oferecer elementos para a análise de viabilidade ambiental de empreendimentos considerados
potencialmente causador de degradação ambiental (RAS, p. 109).
Acessando o site do INEA – Instituto Estadual do Ambiente, seguimos alguns passos
com o objetivo de obter o EIA/RIMA do sistema BRT. Na página principal clicando em
Estudos e EIA/RIMA aparecerá EIA/RIMA e Estudos Complementares. Novamente, clicando
em EIA/RIMA surgirão sete tópicos, entre eles EIA/RIMA em análise. Ao clicar nesse tópico
evidencia-se 81 empreendimentos/atividades de acesso ao Rima, entre eles, apenas: RAS da
TRANSCARIOCA ETAPA 1 e TransCarioca – Etapa 2. O download da Etapa 2 é
rapidamente baixado, o da etapa 1 é de difícil transferência ao computador. Não foi
encontrado EIA/RIMA ou RAS da TransOeste e da TransOlímpica.
Para o procedimento de análise retirar-se-á alguns trechos do RAS – Transcarioca
Etapa 2, seguido de um breve comentário retórico a respeito de cada trecho em questão. Essa
análise se remete, também, a TransOeste e da TransOlímpica.

30

―exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa
degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade‖ (BRASIL, 1988).
31

Termo de Ajustamento de Conduta é um termo que o causador de danos a interesses difusos e coletivos
assume o compromisso de ajustar sua conduta às exigências da lei, mediante cominações a serem ajustadas
(STIFELMANN; DEMARI; DIAS et al, 2004).
32

Preparar o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), consubstanciando de forma objetiva e facilmente
compreensível os resultados do EIA, segundo critérios e orientações contidas no item 5.4.8. da DZ-041 (RAS,
2011)
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A problemática específica exploratória refere-se às figuras de linguagem presentes nos
trechos retirados da RAS usados como recurso de natureza textual e argumentativa. Os
trechos para a análise retórica estão destacados abaixo.
Trecho 1: Objetivos da Implantação do BRT

Trecho 2: Acessibilidade

Nesses trechos (p. 19), o orador apresenta a forma de convencer o público (pathos) –
melhor acessibilidade entre a zona norte e oeste (possível de alcançar); corredores viários
saturados (engarrafados e com perda de tempo), com o uso da razão, do raciocínio e de
estratégias (logos) – transporte rápido e moderno; vantagens financeiras; atender a enorme
demanda –, para suscitar no auditório o conjunto de emoções, paixões e sentimentos (pathos)
– benefícios (melhoria do urbano) no cotidiano da Cidade – em relação aos corredores
expressos BRT.
Trecho 3: O Compromisso

No argumento aqui empregado (página 21) uma sinédoque do tipo PARTE PELO
TODO na qual o carioca, como todo brasileiro, é apaixonado por futebol. No entanto, não é a
Cidade do Rio de Janeiro e nem o Brasil, mas todos os brasileiros e cariocas. A de se
considerar que há falácias nas argumentações: existem brasileiros que não gostam de futebol;
o compromisso é político e, foi da comunidade esportiva internacional e não da população
brasileira. Além disso, existe a CAUSA PELO EFEITO, ou seja, devido a Copa do Mundo e
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às Olimpíadas, justifica-se o efeito da construção do importante Projeto de Transporte para o
Rio de Janeiro.
Trecho 4: Ganhos Ambientais e Acessibilidade

Esse trecho (p.21) mostra um SILOGISMO em que o ganho ambiental é decorrente da
menor quantidade de poluentes, logo uma menor quantidade de veículos circulando. Essa
menor quantidade de particulados não será para os usuários de automóveis, os quais
continuarão a usá-los, o que demandará maiores engarrafamentos e mais poluição. No
entanto, a acessibilidade maior será para os usuários de transporte coletivo. Isto não seria
factível dizer nos anos 1970, pois não havia consenso social acerca da necessidade de reduzir
ou eliminar a poluição produzida pelos veículos e para o ―povo‖ que não depreende a relação
maior circulação de carro, maior a poluição. O discurso do RAS ao ressaltar como ganho
ambiental a menor emissão de gases para a atmosfera evidencia uma relação de causa e efeito
que envolve o desejável, a menor poluição. Um discurso que ‗esconde‘ o interesse maior:
implantar a qualquer custo o novo sistema expresso visando às atividades esportivas de 2014
e 2016.
Trecho 5: O Combustível

Uma Sinédoque do tipo MARCA pelo PRODUTO (página 24). O diesel passou a ser a
marca de um ônibus, ônibus a diesel e não mais a marca do fabricante do veículo (Ciferal,
Marcopolo, Caio etc), além de recursos para influenciar o leitor: a) oferecer – prover de; b)
favorecer – auferir vantagens para; c) intensa – excessivo. Quanto aos menores custos,
podemos inferir certas argumentações: menor custo de produção, menor preço pago às
refinarias ou menores custos de manutenção dos motores. Reboul (2004) ressalta que o
sentido da palavra não é fixo, podendo haver diferentes interpretações entre autores e, no
fundo, ao escrevermos ou ao representarmos há implicações de caráter persuasivo para
produzir algum efeito no público.
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Trecho 6: Similaridades Físicas e de Combustão – Etanol e Diesel

Trecho 7: Densidade Energética

No trecho 6 (páginas 27) ocorre um paradoxo. A tabela 1 mostra algumas diferenças
entre as características físico-químicas entre o álcool e o diesel usados como combustíveis. O
trecho 7 (páginas 27 e 28), energeticamente contraria o trecho 7 no que se refere ao valor
energético desses combustíveis.
Tabela 1: Características Físico-químicas
33
do álcool e do diesel

Características
Físico-químicas
Massa Molar
Densidade
Líquido
Volatilidade
Molécula
Valor energético
Ponto de ebulição

ETANOL

DIESEL

46,06 g mol-1
0,853 kg/L
Amarelo, viscoso
Pouco volátil
Leve
24 MJ / L
78, 4o C

185 g mol-1
0,897 kg/L
Límpido, incolor
Muito volátil
Pesada
38,7 MJ / L
163º C

As similaridades (= igual em muitos aspectos) físicas, químicas e energéticas são bem
distintas, o que caracteriza um EUFEMISMO: Você faltou com a verdade (Em lugar de
mentiu). Entretanto, segundo o Cenbio, se toda a frota fosse movida a etanol, diminuiria em
80% a emissão de gás carbônico34 liberada pelos ônibus. Seria o mesmo que retirar de
33

ETANOL e GÁS NATURAL – Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Etanol>; <http://www.demec.
ufmg.br /disciplinas/ema003/gasosos/gnatural/caracter.html>. Acessos em: 03 mar. 2012; MENEZES e
CATALUÑA, 2008; MENEZES; SILVA; ORTEGA et al, 2005.
34

Além de outros gases tóxicos, como os óxidos de enxofre. Aqui, ainda ocorre a ideologia de que a emissão de
quantidades significativas de gás carbônico à atmosfera seria o responsável pelo aumento da temperatura do
planeta.
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circulação 12 mil veículos movidos a diesel35. Mas, pelas argumentações dos trechos 5 e 7 é
provável que os Ligeirões utilizem diesel como principal combustível. Entretanto, estudos de
pesquisadores do Programa de Engenharia de Transportes ‒ PET36/COOPE/UFRJ e
considerações do engenheiro Marcelo Schwob do INT e de Peter Alouche 37sobre alternativas
tecnológicas e energéticas (combustíveis)38 analisam outras modalidades de energia que
poderiam ser utilizadas nos ônibus articulados.
Trecho 8: Ônibus à Etanol

Um SILOGISMO FALACIOSO presente na página 27 (trecho 8). A mistura proposta
possui grande parte de etanol como combustível, logo o veículo é movido a etanol. Esse tipo
de indução ao usuário permite sua adesão ao ecologicamente correto, já que esse tipo de
combustível emite menor quantidade de gases que promovem o aumento da poluição
atmosférica. Entretanto, cientistas renomados (Richard Lindzen, do MIT, Instituto de
Tecnologia de Massachusetts; Willian Happer, físico da Universidade de Princeton; James
Lovelock e José Bueno Conti, professor do Departamento de geografia da USP) entre outros,
afirmam que os problemas são locais (urbanos), ou seja, astrofísicos, geofísicos, radiação
solar etc (BAST, 2012).
Outro tipo de indução ao usuário é observado circulando nas ruas do Rio de Janeiro
(figura 1) (e, também, no evento RIO+20), o DIESEL de CANA 39. Caracteriza um slogan
metafórico. O foro é a cana e o tema, o diesel. Um enunciado conciso, muito curto, cada qual
o entende como quer. A cana de açúcar (desenhada e fotografada na carcaça) transfere os
35

"Ônibus a etanol" - Revista da Folha. Disponível em: <http://www.nossasaopaulo.org.br/portal/node/2206>.
Acesso em: 26 maio 2012.
36

PET – Programa de Engenharia de Transportes; INT – Instituto Nacional de Tecnologia.

37

Seminário Firjan: Mobilidade urbana e os projetos para a Copa e a Olimpíada. O Rio de Janeiro crescendo
para não parar. Título da palestra: Escolha da tecnologia para um transporte urbano sustentável: Alternativas
sobre trilhos.
38

39

Alternativas Energéticas – Apêndice E

Segundo Guilherme Gorgulho o diesel de cana é produzido por fermentação de açúcares (presentes na cana)
por cepas geneticamente modificadas da bactéria Escherichia coli obtendo-se produtos graxos. Disponível em:
<http://www.inovacaotecnologica. com.br/noticias/noticia.php?artigo=diesel-de-cana-de-acucar>. Acesso em 30
mai. 2012.
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significados para o diesel, dignificando-o, dando legitimidade para o combustível. Essa é a
aposta da empresa Mercedes Benz com esse novo combustível, cujos motores utilizam uma
mistura de 30% desse diesel, que é diferente do etanol40, ao diesel S5041. Logo, o diesel de
petróleo passa a ficar oculto pela sigla diesel de cana, levando a adesão do auditório como um
ônibus ecologicamente correto.

Figura 1: Ônibus Diesel de Cana

Fonte: http://onibusbrasil.com/blog/wp-content/uploads/2012/06/
onibus-mercedes-diesel-s50.jpg

O uso de um diesel mais ‗puro‘ é ratificado por um grupo de ambientalistas que
participaram de uma audiência para a instalação de unidades de produção do diesel menos
poluente, com teor de enxofre a 10 ppm, na Refinaria Presidente Bernardes, em Cubatão. Esse
produto deveria ser utilizado a partir de 2011. Um deles, José Santos da Silva Júnior destacou:
―menos poluente, o novo diesel provocará menos danos à natureza e à saúde‖ (FOLHA
Online, 2010). Então, porque esses ambientalistas urbanos não esbravejam contra o excesso
de veículos que deixam o Estado de São Paulo com mais de 60 Km de engarrafamentos
diariamente? Por que são urbanos e usam automóveis. O país fechou o ano de 2010 com
64817 milhões de veículos registrados e destes, aproximadamente, 230 mil são ônibus
registrados. Isso exigiria aumentar 11 vezes a cobertura de Mata Atlântica para absorver todo
o gás carbônico eliminado. Quem polui mais?
40

Normalmente a fermentação da cana de açúcar produz etanol (um tipo de álcool) presentes em bebidas ditas
alcoólicas, tais como: cerveja, cachaça etc.
41

O S50 é um tipo de diesel que emite 50 partículas por milhão (ppm) de enxofre. O uso desse novo combustível
reduzirá em até 80% a emissão de material particulado, reduzindo a quantidade de gases tóxicos para a atmosfera
(ORDOÑOEZ, 2011).
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Trecho 9: Obras de Artes Especiais

Na página 36 encontra-se uma METÁFORA – Obras de Artes Especiais – para
representar ou avaliar uma criação humana por sua função artística e, talvez, não prática com
objetivo simbólico do belo. Esse conceito de obra de arte depende do contexto cultural,
histórico e do próprio significado de arte, que é variável de pessoa a pessoa. Na área de
construção de rodovias e avenidas (pontes, viadutos etc.) elas são únicas e adquirem
dimensões e originalidades apreciáveis42. Entretanto, a implantação dessas obras de artes
provocará mudanças em diferentes regiões, além de protestos populares (apêndice E).
Trecho 10: Sistema Tronco-alimentador

O trecho da página 50 (RAS) apresenta uma METÁFORA para demonstrar a
otimização das linhas de ônibus que farão integração com o BRT. Tronco representa um
organismo vivo; o caule principal (via expressa segregada do BRT), grosso e lenhoso, que
constitui a base de uma árvore e de onde parte ramos ou ramificações. Alimentador (aquilo
que é pertinente ao organismo vivo, ou seja, aquilo que alimenta, que nutre; comida) – linhas
de ônibus que chegam a certos terminais do BRT TransCarioca-Etapa 2.
Vale ressaltar o parecer técnico n. 157/2011, Ref.: MPRJ nº 2011.007515499 do
MPRJ e GATE Ambiental em que esse sistema tronco-alimentador não atenderá a
determinadas residências e indústrias localizadas no entorno das estações do BRT (distantes 1
a 5 km, por exemplo) (Cf. apêndice E).
Trecho 11: Questões ambientais

42

Fonte: Obra de arte (engenharia). Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Obra_de_arte_(engenharia)>.
Acesso em: 10 jan. 2012.
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Nesse trecho (página 102) ocorre um EUFEMISMO, pois as questões ambientais são
de caráter político. A não ‗aplicabilidade exclusiva do princípio da precaução‘ tenta isentar o
poder público de possíveis danos ambientais nefastos e irrecuperáveis causados pelas obras do
BRT. O professor e advogado Paulo Afonso Leite Machado, em seu livro Direito Ambiental
Brasileiro (2001) faz uma distensão entre princípio da prevenção e princípio da precaução. O
primeiro em se tendo certeza do dolo ambiental, este deve ser prevenido; na dúvida ou
incerteza, deve-se agir, também, com prevenção. A ciência, por meio de suas dúvidas e
argumentos razoáveis, não dispensa a prevenção.
Trecho 12: Oásis de Vida

Oásis refere-se a uma região isolada em desertos onde há presença de água e
vegetação, configuração que não condiz com a realidade local. A METÁFORA ‗oásis de
vida‘ representa a semelhança de alguns vestígios de biodiversidade nativa dentro do
ambiente urbano, configuração decorrente da destruição da natureza original por ação
antrópica formando ilhas de vegetação nativa. Em relação aos pequenos cursos d‘água (=de
mínimos tamanhos, de mínimo volume) (...) ainda exibem bons níveis de integridade
ambiental (= mostrar qualidade do que não está menor do que deveria ser) há um
EUFEMISMO que encobre suavemente (ainda = até o momento) um ambiente em vias de
completa degradação.
Trecho 13: Qualidade Ambiental das Águas da Baía de Guanabara

Uma FALÁCIA DE COMPOSIÇÃO presente neste trecho da página 180. Se as águas
estão com baixa qualidade ambiental, em equilíbrio metaestável (qualquer estado de um
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sistema diferente do estado de equilíbrio mais estável) como as água da baía, que estão
poluídas, podem garantir um potencial energético de autodepuração43 pelo ciclo das marés?
Trecho 14: Mosaico de diferentes ambientes.

Esse trecho da página 185 apresenta uma sinédoque do tipo CAUSA pelo EFEITO. A
paisagem original da Mata Atlântica era composta por uma biodiversidade de fauna e flora,
composta de Florestas Ombrófilas e Estacionais, além de mangues e restingas. As diversas
ações antrópicas sobre esse ambiente urbano natural fragmentou-o em loteamentos, em ruas e
avenidas, em ilhas de vegetações, ou seja, os ‗mosaicos‘ urbanos, assim como um conjunto de
pedras coloridas (divisão em quadras) dispostas de maneira a formar um desenho.
Trecho 15: Edificações Formais e Favelas.

Trecho 16: Remoção de Edificações Formais

O trecho 15 (página 215) abrange a área de planejamento 3 em que estão os bairros de
Olaria, Ramos e Penha (onde se encontra grande parte da população idosa, tradicional e que
abriga, também, um maior número de favelas) e o trecho 16 (página 224) serão objeto de
análise descrito a seguir.
43

Entende-se por autodepuração a um mecanismo natural de recuperação (ou autodepuração) que dependem da
velocidade das águas, da vazão, da temperatura, da transparência, da quantidade de oxigenação presente na água,
da quantidade de matéria orgânica e inorgânica dissolvidas na água e da quantidade de microorganismos
presentes nos cursos d‘água (ANDRADE, L., 2010; FREIRE;SCHNEIDER; FREITAS et al, 2009).
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Existe aqui uma transferência da significação própria de duas palavras: ‗moradia‘ e
‗formal‘ graças a uma COMPARAÇÃO com outra ‗favela‘. Moradia – é o mesmo que
morada, habitação – é o local onde se mora ou se habita. Formal é o que atende às normas e
leis. Assim, a moradia formal não é mais representada por locais de habitação que obedecem
as normas e as leis, mas todo e qualquer local em que esteja a presença de um indivíduo ou
grupo deles, ou seja, nas transações comerciais, na produção de bens, na educação e na
religião. A de se considerar ainda a transferência de relevância da pouca remoção de parte das
favelas para a remoção de parte das construções formais não alterando a área das construções
de baixo padrão construtivo.
Trecho 17: Cesta Verde e Ecopontos.

‗Cesta Verde‘ (página 235), uma METÁFORA para definir um programa que
possibilita a troca de materiais recicláveis por alimentos e os materiais recolhidos se destinam
às Cooperativas de Recicláveis. Cada cidade possui sua estratégia de beneficiários, de
recolhimento e de troca. Os ‗Ecopontos‘(Estação de Coleta Seletiva)(METONÍMIA) são
locais preparados e equipados com caçambas para receber entrega voluntária de materiais
recicláveis, entulho de obras, galhadas e inservíveis. No Município do Rio de Janeiro,
segundo o movimento44 Limpa Brasil – Let’s Do It existem apenas oito pontos na Zona Sul,
três pontos para Centro e Tijuca, três pontos para toda zona oeste (um na Cidade de Deus e
dois na Barra) e quatro pontos na Zona Norte. Para uma cidade sustentável são poucos pontos
de coleta seletiva, ainda mais que a Comlurb não realiza essa coleta em muitos bairros.

2.3 A METODOLOGIA

A metáfora é uma figura ou esquema de pensamento em que um termo é substituído
por outro em relação de semelhança. Segundo Vereza (2010) é uma visão que implica
transferência de sentidos, apesar de controvérsias entre os estudiosos quanto à natureza dessa
transferência e de suas funções - semânticas, retóricas, cognitivas, epistemológicas e
44

Disponível em: <http://limpabrasil.com/blogs/riodejaneiro/ecopontos-no-rio/>. Acesso em: 09 abr. 2012.
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discursivas. Assim, sobre o lócus da metáfora, a autora pergunta: ―a metáfora é,
fundamentalmente, um fenômeno da linguagem, do pensamento ou do discurso?‖ (p. 201).
Nesse contexto e tendo em vista a relevância das obras do sistema BRT para as
Olimpíadas de 2016 e à Copa do Mundo de 2014, desenvolvemos esta pesquisa junto aos
entrevistados do Município do Rio de Janeiro, com o propósito de conhecer suas
representações sobre o sistema BRT, baseado na seguinte questão: Como os entrevistados do
Município do Rio de Janeiro cujas ações cotidianas são urbanas, consideram as intervenções
viárias como problemas socioambientais? Buscando responder a essa questão, os objetivos
nessa pesquisa foram: a) determinar se as obras do sistema BRT para os entrevistados são
consideradas problemas socioambientais; b) investigar se o núcleo figurativo das
representações sociais é constituído por metáforas ou por outra figura de pensamento. Foram
envolvidos nessa pesquisa 114 entrevistados (N=114) em função de uma única variável: os
sistemas BRTs.
Para técnica de investigação utilizamos um questionário (apêndice A) que foi enviado
pela internet aos entrevistados, o qual induz figura de pensamento. Procuramos constituir um
grupo de pessoas das mais diferentes procedências e atividades, das quais pudéssemos
apreender os sistemas de opiniões, de crenças, de imagens e de informações contidas nos
discursos referentes ao impacto ambiental.
O questionário é composto pelos seguintes questões fechadas: idade, sexo,
escolaridade, bairro, rua, CEP, duas perguntas indutoras de resposta sim ou não: a) ―Você
sabe que estão construindo vias expressas, os BRT‘s (Transoeste; Transolímpica;
Transcarioca), no Município do Rio de Janeiro. b) Você já viu/ouviu alguma propaganda
sobre essas vias expressas?‖
Para a questão aberta uma instrução para que o colaborador expresse com algo diverso
dela (humano, animal não humano, planta ou animal) e uma pergunta de indução. A seguir a
instrução e a pergunta de indução da figura de pensamento:
―A questão principal é um jogo de linguagem, solicito que você associe uma palavra
ou expressão à outra.
Por exemplo: Se seu time de futebol fosse uma coisa, que coisa ele seria? Pode ser
qualquer coisa que lhe venha à cabeça.
Uma pessoa respondeu: Leão. Por quê Leão? Porque é muito corajoso e forte.
Outra pessoa disse: Pedreira Por quê? Porque é duro de atravessar‖.
Então, se o BRT fosse uma coisa, que coisa seria? Por quê?
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As respostas referentes à pergunta de indução foram agrupadas em categorias. A
análise das figuras de pensamento teve como base os estudos de Reboul (2004) e Mazzotti
(1998, 2003, 2008, 2011) e o Tratado de Argumentação de Perelman e Olbrechts-Tyteca
(2000). A análise pelo teste de Qui-Quadrado teve o intuito de verificar se ocorre
independência ou não do gênero, da escolaridade, do local de moradia e da área de influência
em função das categorias da pergunta de indução da figura de pensamento.

2. 4 RESULTADOS

A situação retórica envolve um auditório extenso em que o orador pretende persuadir
pelo discurso. Há indícios de que algumas figuras de pensamento não são inverdades, e como
tal, a interpretação literal já é suficiente. Em outras, a análise em sua gênese é mais um
processo do que produto. Isso requer um estudo das relações entre pensamento e linguagem e
é nessa relação que se desenvolve o discurso. Mas essa não é a nossa proposta
(MARCUSCHI, 2007; SARDINHA, 2007), mas sim conhecer o saber comum presentes nas
figuras de pensamento enunciadas pelos entrevistados.
114 pessoas responderam os questionários, dos quais 44,7 % situam-se na faixa de 41
a 55 anos e 50,9 % eram mulheres; residentes em 42 bairros: sete na zona Oeste; 10 na zona
Sul; 19 na zona Norte; 6 de Nilópolis, Seropédica, Niterói e Centro do Rio de Janeiro.
Em relação à escolaridade, 9,6% são estudantes; 5,3% concluíram ensino fundamental,
médio ou técnico; e 85,1% com cursos de nível superior (N = 67), dos quais 14 têm cursos de
especialização; 12 mestrado e 4 doutorado.
A respeito da primeira pergunta: ‗Você sabe que estão construindo vias expressas
(...)‘, 95,6% possuem essa informação (gráfico 1), o que demonstra que o grupo a obteve por
intermédio de jornal, revista, TV, slogan, internet ou conversa entre amigos.
Gráfico 1: Informação sobre a construção do sistema BRT.

51

A segunda pergunta (gráfico 2), ‗Você já viu/ouviu alguma propaganda (...)‘, 86,9%
afirmaram que sim, o é evidenciado pelas frases em tom de censura: ―BRT um mural de
propaganda (...)‖; ou com tom de adesão, ―Seria o metrô‖.
Gráfico 2: Informação sobre propaganda.

Nas respostas há interação entre metáfora e metonímia, ou seja, as metonímias estão
contidas nas metáforas. Na primeira, o mural representa uma placa de um slogan, enquanto
metrô (com vagões articulados) representa o ônibus articulado. Tanto BRT e Metrô referemse a organismos vivos.
Na análise das duas perguntas fechadas (gráfico 3), verificou-se que 86% sabem da
construção da via e da ocorrência de propaganda.
Gráfico 3: Informação associando as duas perguntas indutoras de „Sim‟ ou „Não‟

Construção da
via expressa
+
Propaganda

Uma moradora de Copacabana (0,9%) não sabia da construção do sistema BRT,
porém tomou conhecimento das propagandas, que é observado na seguinte fala: ―Sei que é
um sistema de transporte mais confortável e rápido (...)‖.
Quatro entrevistados ― dois de Laranjeiras, um de Campo Grande e um do Leme ―
não tinham informações das construções e nem das propagandas. Mas, expressam suas
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opiniões: ―A sigla me parece alguma coisa ligada à Petrobrás‖; um ‗tatu‘; ‗tartaruga porque é
lenta e se esconde no casco‘ e ‗tartaruga, vai devagar quase parando‘. Na primeira fala o
sujeito da enunciação transferiu a sigla BRT ao BR da Petrobrás, ou seja, o (me) transferido
ao (ligada) à Petrobrás. Nas outras falas evidenciam-se metáforas. O tatu indica um animal
mamífero que apresenta uma armadura de placas ósseas (I) que cobre o corpo. Eles escavam
(II) a terra com suas unhas afiadas e fortes (III), para construir tocas que lhes servem de
moradias. Situação semelhante às máquinas escavadeiras de braços longos (III) esburacando o
solo (II) para a construção de mergulhões, túneis com estruturas de sustentação e de concreto
(I) para conter o solo. Assim, esses dois enunciados descrevem a mesma realidade que
orientam as mesmas argumentações contraditórias ao sistema BRT, o qual apresenta um
discurso de velocidade e rapidez.
Essa adesão a um trânsito menos engarrafado (domínio alvo - abstrato) e com
transporte rápido (domínio fonte - concreto) está presente em 60,5% (n=114) dos
entrevistados, sendo 60,3% no gênero masculino e 60,7% no gênero feminino como nas
seguintes enunciações:
―É um sistema de transporte urbano coletivo que pretende melhorar a qualidade do
transporte coletivo e o trânsito de veículos‖ (F., 18 a 25 anos, moradora do Recreio dos
Bandeirantes – Zona Oeste/RJ) – a qualidade, sendo um conceito abstrato, representa o
domínio alvo que é estruturado a partir do domínio fonte, transporte.
―Velocidade, pois facilita o trânsito visto que os ônibus têm locais específicos de
parada; além disso, tenta estimular as pessoas a utilizar transporte coletivo com o objetivo de
escapar de engarrafamento nas pistas dos carros‖ (F.,18 a 25 anos, moradora do Leblon –
Zona Sul/RJ) – para escapar (domínio fonte) dos engarrafamentos é essencial utilizar
(domínio alvo) o transporte coletivo.
―Significa trânsito rápido de ônibus, formados por veículos articulados que trafegam
em canaletas, para facilitar e agilizar o transporte de passageiros‖ (M., 56 a 70 anos, morador
de Copacabana – Zona Sul/RJ) – se o transporte for rápido (domínio fonte), isso facilitará
(domínio alvo) o transporte de passageiros.
―Flexa, porque conseguiremos cruzar toda a cidade a uma velocidade bem maior que
de carro ou outro transporte coletivo‖ (M., 41 a 55 anos, morador de Campo Grande – Zona
Oeste/RJ) – cruzar a cidade representa o domínio alvo a ser realizado por intermédio de um
transporte coletivo mais veloz (domínio fonte).
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Além da adesão ao novo sistema (categoria transporte45), diversos discursos foram
categorizados por similaridades parciais, necessárias e suficientes em torno de outras
categorias. Eles operam no que se denominou de político e de impacto ambiental. Em outra
via (categoria outros) há um grupo – 15,8% – que não foram capazes de objetivar o sistema
BRT. A tabela 2 e os gráficos 4, 5 e 6 mostram as categorias de representação por gênero,
indicando uma semelhança nas categorizações.
Tabela 2: Categorias da pergunta de indução da figura de
pensamento instituídas por gênero.

Categorização
Transporte

GÊNERO
TOTAL
FEMININO MASCULINO
35
34
69

Político

10

10

20

Impacto ambiental

4

3

7

Outros

9

9

18

TOTAL

58

56

114

Gráfico 4: Categorização pelo gênero feminino

Núcleo de
categorização
feminino

Gráfico 5: Categorização pelo gênero masculino.

Núcleo de
categorização
masculino

45

Nessa categoria estão inseridos, entre outros: transporte coletivo; transporte de passageiros; transporte rápido;
velocidade; agilidade; trânsito mais rápido; tráfego contínuo; facilidade; conforto; locomoção melhor; via
expressa; ligeiro.
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No gênero feminino e masculino, 15,5% e 16,1% respectivamente, representa a
incapacidade de instituir uma figura de pensamento sobre o sistema BRT, como nos seguintes
exemplos: ――Já é uma coisa, mas se tivesse que ser outra coisa poderia ser comparado a um
brinquedo chamado vai e vem‖ (F., 41 a 55 anos, moradora de Botafogo – Zona Sul/RJ);
――Lapiseira. Porque não é nada além de um lápis metido‖ (M., 26 a 40 anos, morador do
Recreio dos Bandeirantes ― Zona Oeste/RJ) (Esses exemplos apontam para uma questão da
indeterminação da figura de pensamento, pois não se consegue o sentido preciso da
expressão).
Gráfico 6: Total das Categorizações dos Gêneros

As categorias da pergunta de indução da figura de pensamento em função do total de
enunciações apresentam diferentes pensamentos ou noções frente à implantação do sistema
BRT: 39,5% apresentam uma insatisfação, enquanto 60,5% aderem ao preferível, o desejável,
ou seja, um transporte mais eficiente, confortável e rápido. Fazendo uma análise pelo teste
estatístico Qui-Quadrado, observou-se que o Gênero não influência na evocação da categoria.
O valor da estatística de teste observado (χ2obs) de 0,12 e confrontado com o valor tabelado de
Qui-Quadrado (χ2tab), 7,815, para um nível de α de 5% indicou independência entre as
variáveis de gênero e categorização das evocações.
Considerando a insatisfação dos entrevistados, a categoria política é evidenciada nas
seguintes falas:
―Uma britadeira. Por quê? Para cavar o sucesso‖ (F., 41 a 55 anos, moradora da Tijuca
– Zona Norte/RJ). A britadeira é um veículo metafórico que permite a base – o(s) político(s) –
galgar sucesso, prestígio e fama junto ao auditório;
―Um carro de luxo porque custa caro e talvez não seja útil para pessoas de baixa
renda‖ (F., 41 a 55 anos, moradora da Taquara – Zona Oeste/RJ). Uma metáfora que
apresenta sinédoque do tipo MATERIAL PELO OBJETO, pois ele é um organismo caro,
como as obras do novo sistema de transporte;
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―Seria um gato!!!!!!! Porque é sínica....porque os moradores afetados estão sendo
enganados!!!!!!!! (M., 26 a 40 anos, morador da Taquara – Jacarepaguá, Zona Oeste/RJ). Um
exemplo de metáfora que contém uma sinédoque do tipo GÊNERO PELA ESPÉCIE, pois os
moradores são enganados por humanos sínicos e gatunos;
―Uma fruta! Só saberá o resultado quando madura‖ (M., 41 a 55 anos, morador do
Engenho da Rainha, Zona Norte/RJ). Fruta é um organismo vivo que se apresenta verde no
início das obras. Espera-se o tempo de amadurecimento (término) e, então, se saboreia ou não.
Em relação à categoria na qual evidenciou-se impacto ambiental, o gênero feminino
apresenta a mesma indignação que o masculino, assim expressados:
―O lixão, pois me remete a obra, sujeira, transtorno, desapropriações indevidas,...‖ (F.,
26 a 40 anos, moradora da Taquara – Jacarepaguá, Zona Oeste/RJ). Lixão é um organismo
vivo, que lembra descarga de resíduos a céu aberto, que lembra sujeira, poeira, desconforto;
poluição sonora; caminhões;
―Tufão, porque vem destruindo a paz, a segurança, o meio ambiente da região,
acabando como o sossego dos animais que vivem nos bosque, enfim um desastre total para
essa região. Só posso lamentar e me sentir indignada por toda essa situação‖ (F., 26 a 40 anos,
moradora da Taquara – Jacarepaguá, Zona Oeste/RJ). Tufão é um organismo vivo que
representa a ação das obras em diferentes bairros sobre, entre outros, a vegetação, as moradias
formais e não formais, os comércios, os bosques;
―Gigante – Avançando sobre o Vale do Rio Grande, destruindo o meio Ambiente da
região‖ (M., 41 a 55 anos, morador da Taquara – Jacarepaguá, Zona Oeste/RJ). Gigante é um
organismo vivo, um humanóide alto (= poder público) que apresenta força e resistência,
ignorância ou inteligência, amigável ou não, com potencial de enganar qualquer um (=
sociedade ou indivíduo) que passe pelo seu caminho (= meio Ambiente);
―Um rinoceronte, amassando tudo que está no seu caminho‖ (M., 56 a 70 anos,
morador de Copacabana, Zona Sul/RJ). Rinoceronte é um organismo vivo, mamífero de
grande porte (= construtoras) que quando correm (= velocidade nas construções) podem
atingir 80 km/h, arrasando tudo (vegetação, ambiente, sonhos) a sua frente.
Em relação à escolaridade (tabela 3), as regiões administrativas (tabela 4) e áreas de
influências46 (tabela 5), a adesão pelos entrevistados ao novo sistema – 60,5% – pouco difere
dessa noção apresentada pelos gêneros (ver tabela 2).

46

Como prevê a legislação a área de influência é definida em três âmbitos: ADA (área diretamente afetada) –
área necessária para implantação do emprendimento, tais como estruturas de apoio, construção de vias de acesso
privativas e demais operações de infra-estruturas necessárias; AID (área de influência direta) – área diretamente

56

Tabela 3: Categorização por Escolaridade.

ESCOLARIDADE

Categorização
Transporte
Político
Impacto
Ambiental
Outros

Es.
8
2

1

E.S.
44
6

Ep.
6
4

M.
7
3

5

1

1

12

3

1

D.
3
1

Ou.
1
4

TOTAL
69
20
7

1

18

TOTAL
11
67
14
12
4
6
114
Es. – Estudante; E.S. – Ensino Superior (Graduação); Ep. –
Especialização; M. – Mestrado; D. – Doutorado; Ou.- Outros (Ensino
Fundamental, Médio ou Técnico).
Chama a atenção que a categorização política está presente em todos os níveis de
escolarização. Podemos supor que eles trabalham com o real a partir de uma ideia imaginária
a fim de criticar profundamente os governantes do Rio de Janeiro, assim demonstrado:
―Deputado, custa caro e não presta para nada‖ (M., 41 a 55 anos, morador de Campos dos
Afonsos, Zona Oeste/RJ; especialização em Direito Penal); ―Um banco, a resposta pergunta
os governantes do estado do Rio de Janeiro‖ (M., 41 a 55 anos, morador da Taquara –
Jacarepaguá, Zona Oeste/RJ; Ensino Superior). Essas falas demonstram a indignação com os
políticos e governantes. Deputado é um organismo vivo, que remete ao custo47 elevado, logo
a um banco, um organismo vivo, possuidor do capital. Assim, uma expressão metafórica
considerada criativa, seria: ‗Deputado é um banco‘. O traço comum de ambos é o capital,
money e o resultado é que lutam para sobreviver. Como o banco, o animal deputado não
poupa recursos para garantir a sua sobrevivência física no futuro.
Na tabela 3, o valor de Qui-Quadrado observado (χ2obs) de 6,75 e confrontado com o
Qui-Quadrado tabelado (χ2tab) de 24,996, para um nível de α de 5% indicou independência
entre as variáveis de escolaridade e categorização das evocações da pergunta de indução da
figura de pensamento sobre o BRT.

afetada pelo empreendimento; AII (AD) (área de influência indireta/área distante) – área de efeitos menos
significativos Cada empreendimento se diferencia para cada meio na ambiência local e/ou regional. Disponível
em: <http://www.reporterbrasil. org.br/documentos/bertin/bertin-estudo4.1ao4.3.pdf>. Acesso em: 15 mai. 2011
47

salário + verba de gabinete + verba indenizatória + auxílio moradia (mesmo morando em Brasília) + gasto
postal e telefonia + gasto com publicações + passagens aéreas = R$ 97.000,00 em média + auxílio saúde (sem
limite). Fontes: Câmara dos Deputados e www.contasabertas.com. Disponível em: <http://www.estrela
brasileira3.com.br/politica_deputado.html >. Acesso em: 03 mar 2012.
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Há de se considerar a preocupação dos entrevistados da Zona Oeste e ADA ― tabelas
4 e 5 ― em relação as categorias ‗político‘ (18,6%) e de ‗impacto ambiental‘ (8,5%).

Tabela 4: Categorização por Regiões Administrativas

Categorização
Transporte
Político
Impacto Ambiental
Outros
TOTAL

Regiões Administrativas
Zona Oeste Zona Sul Zona Norte
35
16
18
11
1
8
5
1
1
8
6
4
59
24
31

TOTAL
69
20
7
18
114

Tabela 5: Categorização por Áreas de Influência

Categorização
Transporte
Político
Impacto Ambiental
Outros
TOTAL

Área de Influência
TOTAL
ADA
AID AII(AD)
35
5
29
69
11
3
6
20
5
1
1
7
8
2
8
18
59
11
44
114

São pessoas com pensamentos que produzem ansiedade, medo ou inquietação com a
ação das obras sobre o meio ambiente e suas moradias, além dos custos empregados nessas
obras, como as falas: ―Seria um gato!!!!!!! Porque é sínica (...) moradores estão sendo
enganados‖ e ―Gigante. Avançando (...) destruindo o meio-ambiente da região‖ (moradores
da Taquara, Zona Oeste/RJ). Assim, o felino pequeno representa um corpo, o qual se torna
um gigante, sínico e que furta algo ou alguma coisa de alguém.
Nas tabelas 4 e 5, os valores de Qui-Quadrado observados (χ2obs) de 6.63 e (χ2obs) de
3.79 confrontado com o Qui-Quadrado tabelado (χ2tab) de 12.592, para um nível de α de 5%
indicavam independência entre a variável ―categorizações das evocações da pergunta de
indução metafórica sobre o BRT.‖ e ―localidade de moradia‖, e também em relação à variável
―área de influência‖.
Pelas análises aqui apresentadas, conclui-se que as opiniões apresentadas pelos
entrevistados são independentes do gênero, da escolaridade, das regiões administrativas (local
de moradia) e da área de influência das obras.
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Nesse contexto, a confirmação pelo transporte rápido foi legitimada pela reportagem
de Tiago Eltz exibida pelo RJ TV da Rede Globo, em 07 de junho de 2012 48. Segundo a
reportagem centenas de pessoas aproveitaram o feriado da quinta-feira Santa para conhecer o
novo sistema e fiscalizar o que prometeram, como a aposentada D. Hilda Alvarengua: ―As
coisas quando acontecem, eu gosto imediatamente de conhecê-la, se realmente é aprovada ou
não é‖. Ao chegar à estação Alvorada, ela declarou: ―Foi ótimo, foi tranquilo e foi ligeiro‖. O
Ligeirão49 TransOeste levou exatos 47 minutos para ir da estação Pingo D‘água em Guaratiba
à estação Alvorada (Barra da Tijuca), distante 32,5 km. Essa aprovação foi confirmada na
segunda-feira, 25 de junho de 2012, pelo Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio
de Janeiro que suspenderam a venda de passagens por dez minutos devido ao excesso de
lotação. Segundo a empresa, o estoque de bilhetes se esgotou rapidamente (R7, 2012). Essa
premissa vai de encontro a um dos resultados da pesquisa, o transporte rápido50.
Por outra via há quem questione. É o caso do geógrafo R.L., superior completo,
morador de Copacabana, Zona Sul/RJ que fez o seguinte questionamento sobre o BRT:
―BRT não é transporte de massa. Pode até ser considerado de alta
capacidade, mas numa escala comparativa, metrôs e trens tem capacidade de
transporte muito maior que ônibus BRTs. Na minha opinião, apenas os
BRTs Transoeste e Transolímpica se justificariam, visto que suas
construções estão atreladas a ampliação de eixos rodoviários. Na Transoeste
a duplicação da Avenida das Américas e construção de "obras de arte"
necessárias naquele trecho, como o túnel da Grota Funda. E na
Transolímpica a construção da antiga linha marrom do Plano Dioxiadis51,
que visa criar um eixo rodoviário de ligação entre a Avenida Brasil e a
Avenida das Américas A Transcarioca é uma opção equivocada a linha 6 do
metrô, e a Transbrasil afronta o bom senso ao propor a ligação de Deodoro e
48

VÍDEO REPORTAGEM - Cariocas aproveitam o feriado de folga para conhecer o BRT. Disponível em:
<http://g1.globo.com/videos/rio-de-janeiro/rjtv-2edicao/t/edicoes/v/cariocas-aproveitam-o-feriado-de-folga-paraconhecer-o-brt/1982647/>. Acesso em: 15 mai. 2012.
49

O nome LIGEIRÃO foi resultado de uma enquete promovida pelo Jornal Extra no início de novembro de 2011
para batizar os ônibus articulados BRT. O prefeito Eduardo Paes publicou um decreto em Diário Oficial a nova
sigla, acatando a decisão das urnas. Foram 60.118 votos para Ligeirão, 6.876 para Cariocão e 3.237 para Papaléguas (GOMES, 2011. Jornal EXTRA), este último como uma das metáforas em nossa pesquisa.
50

Essa rapidez do BRT TransOeste já provocou o falecimento de quatro pessoas e um acidente com um
automóvel. Cf. Jovem morre atropelado na pista do BRT na Barra da Tijuca. Disponível em:
<http://globotv.globo.com/rede-globo/rjtv-1a-edicao/v/jovem-morre-atropelado-na-pista-do-brt-na-barra-datijuca /2094469/>; Acidente envolvendo um BRT deixa dois feridos na Barra da Tijuca. Disponível em:
<http://globotv.globo.com/rede-globo/rjtv-2a-edicao/t/edicoes/v/acidente-envolvendo-um-brt-deixa-dois-feridosna-barra-da-tijuca/2117245/> Acesso em: 31 ago. 2012.
51

O Plano Doxiadis, também conhecido como Plano Policromático, foi concebido pelo urbanista e arquiteto
grego Constantino Doxiádis a pedido do então Governador do Estado da Guanabara, Carlos Lacerda [19601965]. Foi publicado em 1965 (Cf. apêndice E). Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Plano _Doxiadis>.
Acesso em: 03 jul. 2012; BORGES, 2009.

59

a central do Brasil, quando estas duas regiões já são interligadas por uma
ferrovia desde o fim do século XIX‖.

O geógrafo R.L. ainda afirma que as obras do BRT estão provocando impacto
ambiental como observado na seguinte fala:
―Estas obras estão ‗rasgando‘ as Zonas Norte e Oeste da Cidade, provocando
profundas cicatrizes no tecido urbano da Cidade, remoção de pessoas,
demolição de muitas edificações, algumas com relativa importância nos
bairros em que estão, e não estão sendo contextualizadas num modelo de
planejamento da Cidade. Os BRTs nascerão com demanda acima da
capacidade de oferta‖.

ou seja, os BRTs estão rasgando (= dividindo em partes; destruindo) as Zonas Norte e Oeste
da Cidade, provocando profundas cicatrizes no tecido urbano (= marcas na memória ou no
tecido, o qual faz parte de um todo, o organismo vivo), além de afirmar que os BRTs já estão
nascendo (= saindo do útero materno, parte de um corpo; brotando ou germinando como
vegetal; começando a existir) com a demanda acima da capacidade de oferta. Isso é
corroborado pelo Blog Caos Carioca que realiza um cálculo matemático para os corredores
expressos. Segundo os autores do blog, a TransBrasil poderá usar ônibus articulados – 18 a 21
metros (160 a 190 passageiros) ou bi-articulados – 28 metros (até 250 passageiros) e sua
demanda é estimada em 40 mil passageiros por hora. Portanto, se apenas usarem ônibus
maiores, seriam necessários 160 veículos, um a cada 22 segundos. Em relação à TransCarioca
os Ligeirões vão ter intervalos de um minuto e meio. Se forem ônibus bi-articulados a
capacidade de transporte será de apenas 10 mil passageiros/hora, ou seja, apenas 1/3 da
demanda operacional da linha. Certamente, nascerão saturados e superlotados.
Assim, pode-se comparar a sociedade humana a um corpo com suas utopias, seus
conflitos, suas lutas por interesses privados e de classes sociais, ou seja, ―a vida social com a
de um organismo, afirmando que as partes devem submeter-se ao todo‖ (MAZZOTTI, T.,
2008, p. 111) e, analisá-la retoricamente nos leva a considerar a identificação dos esquemas
argumentativos e as técnicas discursivas que visam persuadir o auditório.

2.5 CONCLUSÃO

Uma representação social se constrói por meio de conversações sobre algo e no grupo
social este algo sempre acontece por meio de uma coordenação de predicados. Desse modo,
apreender o objeto de uma representação é ter um conjunto de predicados ou categorias em
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um contexto de grupo. Esse conjunto gera significações ao novo objeto que se encontra no
seio de toda e qualquer argumentação ou discurso.
As figuras de pensamento presentes nos discursos, é o instrumento para a apreensão de
valores pelos entrevistados ou grupos e, como nem sempre aparecem explicitadas, é
necessário apresentá-las por meio da análise retórica.desempenham um papel tanto cognitivo
quanto argumentativo, criando num texto pistas e analogias mais ou menos claras de
relevância pragmática às interpretações retóricas (VEREZA, 2007). Desse modo, em cada
texto ou vídeo analisado, há uma tese a ser promovida e que esta poderia estar explícita ou
implicitamente expressa. A metáfora, por exemplo, é uma figura de pensamento que encontrase inter-relacionada à vida humana Esse capítulo teve como objetivo descobrir como os
entrevistados, cujas ações são urbanas, consideram as intervenções viárias do sistema BRT
como problemas socioambientais por intermédio de evidências lingüísticas presentes em dois
aspectos: a) nos discursos de vídeos e relatórios; b) no emprego do tropos pelos entrevistados.
Esses aspectos estão impregnados de retórica, dentre elas, as metáforas e as metonímias que
funcionam não como adereços ou floreios da língua, mas como relevantes ferramentas
linguístico-cognitivas. Assim, é possível obter os níveis mais complexos e abstratos de
conhecimento (e pensamento) de uma realidade ou de algo mais verdadeiro.
A análise retórica dos vídeos e do Relatório Ambiental Simplificado (RAS) apresenta
metáforas, metonímias, sinédoques, silogismo etc. Todos os elementos construtores presentes
nos vídeos, em seu conjunto, formam uma categoria de enorme poder de argumentação, a
adesão pelo auditório (ressaltando a tese central, ou seja, o domínio pelo transporte rápido,
moderno, eficiente e com conforto). A análise do Relatório Simplificado Ambiental TransCarioca Etapa 2 ressalta o domínio principal, que é o compromisso assumido pela
Cidade do Rio de Janeiro com a comunidade esportiva internacional para a Copa do Mundo
de 2014 e para as Olimpíadas de 2016. O RAS deveria ser consubstanciado de forma objetiva
e facilmente compreensível para as pessoas leigas, ele não mostra a racionalidade dos fatos.
Apresenta-se em muitos discursos de maneira conceitual e técnica, não familiar à grande parte
de uma população leiga e expõe, claramente, que a obra é mais valiosa do que os impactos
registrados, como se constata em seu detalhamento e na sua conclusão sobre o projeto
proposto pela Prefeitura do Rio de Janeiro. O parecer da equipe técnica que assina o RAS
considera a construção e operação da Etapa 2 da Transcarioca ―ecologicamente adequada,
socialmente justa e urbanisticamente aceitável, sendo, portanto, recomendada a sua
construção‖ (p. 346).
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Ocorre, ainda, a presença de três outras ‗categorias‘ que argumentam contrariamente
as intervenções: o político, o de impacto ambiental e o de expressões sem sentido (outros). A
categoria transporte (60,5%) apresenta argumentações, como: ‗Metrô da França, porque é
rápido e eficiente‘ e ‗Guepardo, porque é veloz, rápido‘. Dessa forma, essas metáforas e
metonímias possuem vínculos de pensamento com o Ligeirão e com o tempo de
deslocamento. Por analogia pode-se inferir que a rapidez está para a população assim como o
tempo está para o espírito, a qual coordena os significados dos discursos de aprovação,
condensada na metáfora: Ligeirão, o tempo é o seu espírito, que coincidem com as evocações
metafóricas conceptuais legitimadas à rapidez, tais como: metrô, trem e outras à eficiência:
via expressa, bonde. Esse último (bonde) por uma possível formação cognitiva e comparativa
entre os problemas ocorridos com os bondinhos de Santa Tereza (27 de agosto de 2011) e a
eficiência de transporte dos bondes de Portugal, altamente propagado pelos meios de
comunicação e das autoridades estaduais e municipais.
A dificuldade de induzir uma figura de pensamento evidenciou-se no gênero feminino
e masculino pela incapacidade de significar o sistema BRT (15,5% e 16,1% respectivamente),
como por exemplo: ‗Iena‘ (M., morador da Taquara, Zona Oeste/RJ) e ‗Mola‘ (F., moradora
da Lagoa Rodrigo de Freitas, Zona Sul/RJ). De uma maneira geral, as referências gêneros,
escolaridade, regiões administrativas e ADA possuem um consenso (60,5%) pelo que parece
desejável, o transporte rápido. Não pode-se deixar de relatar a dimensão política presente em
todos os níveis de escolaridade, na zona oeste e na área de influência direta, com expressões
(e premissas) que remetem, entre outros: a ‗desvio de verbas‘ (the money passa por caminhos
tortuosos) , ‗gato, porque é cínico e por isso somos enganados‘ (o BRT é uma ilusão) e
‗deputado porque custa caro e não presta‘ (Obra cara e dispensável) e, de impacto ambiental
que expressam impotência, tais como: ‗Tufão, pois arrasa tudo que tem pela frente, destruindo
a paz, a segurança e o meio ambiente‘; ‗Rinoceronte, amassando tudo que está no seu
caminho‘. São pensamentos que demonstram ansiedade, medo ou inquietações com as ações
das obras no meio ambiente: perdas de moradias e as possíveis indenizações que poderão
cobrir os estragos, destruição da flora e fauna, além dos custos elevados empregados nessas
obras. Segundo Perelman e Tyteca (2000) são argumentos baseados no cotidiano, os quais
estão interligados entre si a fatos da realidade social, política e econômicas existentes no país.
Em cada texto havia uma tese argumentativa que poderia estar explícita ou
implicitamente enunciada e que mostrou a inseparabilidade entre a cognição e o que se
considera ideal como critério de verdade. Assim, a breve análise proposta neste capítulo
permitiu entender o papel da indução da figura de pensamento no desenvolvimento e
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estruturação da argumentação persuasiva sobre o sistema BRT e que uma parte do grupo
social teve preocupação com o aspecto socioambiental, seja político ou de impacto ambiental.
Isso demonstra que uma parte do grupo social estabeleceu uma relação entre as intervenções
realizadas em ambientes urbanos e os problemas socioambientais.
Dessa forma, os resultados da pesquisa revelam uma representação hegemônica do
sistema BRT como sendo a mesma da propaganda oficial, ou seja, apresenta-se persuasiva e
requereu a adesão dos entrevistados.
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CAPÍTULO III
URBANISMO E IMPACTO AMBIENTAL

3.1 URBANISMO: um breve histórico

No capítulo anterior analisou-se retoricamente vídeos propagandas e trechos do
Relatório Ambiental Simplificado permitindo identificar as técnicas que buscam a
compreensão pelo novo sistema de transporte BRT, além da análise das figuras de
pensamento evocadas pelos entrevistados no intuito de apreender os argumentos que
sustentam seus discursos. Nesse capítulo aborda-se um breve histórico sobre urbanização, a
distinção entre ecologia e meio ambiente, entre ambiente urbano e ambiente rural e a
complexidade dos problemas ambientais, dentre eles as obras de implantação dos corredores
expressos BRT no ambiente sócio-urbano. O breve histórico sobre urbanização mostra a
importância do crescimento, do desenvolvimento e de modificações de uma cidade em torno
de uma malha viária. Analisou-se, também, a produção textual dos entrevistados para a
apreensão da representação de impacto socioambiental do novo sistema de transporte que
permitiu a reurbanização de diferentes bairros do Município do Rio de Janeiro.
As antigas civilizações utilizavam um padrão consolidado de planejamento urbano,
geralmente, voltados para a conveniência civil ou para defesa militar. Existem vestígios de,
pelo menos, quatro milênios antes de Cristo que mostram a preocupação com a organização
dos espaços, de maneira hierarquizada. Exemplos desses marcos são encontrados no Egito
(Akhetaten), na Mesopotâmia, na Índia, na China, na Pérsia, na Grécia na Macedônia
(Alexandria), no Mundo Islâmico em malhas viárias institucionalmente ordenadas e
planejadas, com pontos específicos para palácios e templos.
Na Grécia (figura 2) e em Roma, utilizava-se o plano reticulado ou planejado (como
tabuleiro de xadrez) e ruas principais convergiam a uma praça, a ágora grega e o fórum
romano. Na ágora, os cidadãos tomavam decisões políticas, além de servir de mercado, de
local de informações e de convívio. O fórum destinava-se às funções administrativas e
judiciais (ABIKO; ALMEIDA; BARREIROS, 1995; KOHLSDORF, 1996; MOUTINHO;
BORDALO; MOREIRA et al, 2001).
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Figura 2: Planta da cidade de Mileto, organizada
no século V a.C. por Hipódamo52

Na Idade Média53, com a queda do império romano do Ocidente e a invasão dos povos
bárbaros, a cidade perdeu importância para o campo (mundo rural), ocorrendo uma grande
desurbanização. Em consequência de constantes guerras, os feudos constroem muros para
proteção (figura 3). Então, a cidade se desenvolve a partir de um centro e, em face disso,
surgem certas características: ruas estreitas, edifícios altos, castelos, catedrais, mosteiros.
Com a aglomeração humana, a religião e o mercado passam a ter importância e a fazerem
parte da vida social, cultural e política da sociedade. Somente a partir do século XIII, as
cidades e o comércio renascem com a expansão territorial (MOUTINHO; BORDALO;
MOREIRA et al, 2001; ABREU, 2004).

52

Os quarteirões medem cerca de 30 x 52 metros. A figura à direita indica a divisão da cidade em zonas. Fonte:
ABIKO, ALMEIDA e BARREIROS, 1995, p. 17
53

O período da Idade Média ter-se-ia iniciado com a queda do Império Romano do Ocidente, no século V (476
d.C) e terminado com a desintegração do Império Romano no Oriente (Queda de Constantinopla), no século XV
(1453 d.C) ou com a descoberta da América (1492). Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Idade
_Média>. Acesso em: 25 set. 2011.
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Figura 3: Muros de proteção.

Fonte: http://www.queirozportela.com/urbanism.htm

No Renascimento, século XV ao XVI, ocorre um grande desenvolvimento artístico,
literário, arquitetônico e das ciências. Nesse período, havia um pensamento utópico que
elaborava cidades como se fosse um tabuleiro, com quadras iguais, ruas retilíneas e uma
praça, após supressão de alguns quarteirões. A cidade, na realidade, é organizada, de modo
haerárquico, em torno da igreja, da casa dos mercadores, dos colonos ricos, do paço Imperial
e do palácio Papal, com alterações insignificantes na estrutura das velhas cidades da Idade
Média. A abertura de ruas novas e novas praças para colocação de um monumento com a
estátua de um rei ou um príncipe são algumas dessas modificações (ABIKO; ALMEIDA;
BARREIROS, 1995; BENEVOLO, 1993; MOUTINHO; BORDALO; MOREIRA et al,
2001;).
De acordo com Moutinho, Bordalo, Moreira et al (2001), a expressão mais marcante
no planejamento urbano ocorreu na metade do século XVII até meados do século XVIII com
a implantação do plano radial, ou seja, ruas convergindo radialmente para a principal sede do
poder autárquico da cidade que se encontrava no centro. Com o planejamento adequado das
cidades, ocorre naturalmente o aumento da população.
Por volta de 1250, a malha urbana da Europa pré-industrial já estava implantada:
pequenas cidades cobriam a Europa com populações que variavam de 1.000 a 10.000
habitantes; Paris e algumas metrópoles da Itália contavam com uma parcela populacional de
cerca de 200.000 e 60.000, respectivamente (ABREU, 2004).
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Na mesma direção, Moutinho, Bordalo, Moreira et al (2001) e Abiko, Almeida e
Barreiros (1995) apontam que com a Revolução Industrial ocorre um explosivo crescimento
da população citadina, pelo aumento da oferta de trabalho e consequente abandono da zona
rural e da agricultura, formando um contingente que variava de 80.000 a 200.000. Por
exemplo, Londres com uma população de 800 mil em 1801 passou para quatro milhões em
1891: em quase cem anos a densidade demográfica praticamente quintuplicou. Nesse mesmo
período, a quantidade de cidades inglesas, com mais de 100 mil habitantes pulou de duas para
30, na Alemanha esse valor foi de duas para 28 e na França passou de três para 12. Em 1985,
cerca de 40% da população mundial vivia em cidades.
Mastny e Cincotta (2005) citam que desde 1950 a população urbana mundial
aumentou de 733 milhões para um pouco mais de três bilhões e entre as 20 maiores cidades
mundiais com mais de dez milhões de habitantes, 16 encontram-se em países em
desenvolvimento.
No estado do Ceará, Brasil, o grau de urbanização em comparação com o Nordeste foi
um dos melhores desde 199254, apesar da queda de 0,8% em 2005. No Brasil, esse mesmo
indicador passou de 78,0% em 1992 para 82,8% em 2005 (IPECE, 2005).
Assim, desde o início da civilização, a humanidade planeja e constrói (e reconstrói)
espaços adequados para o desenvolvimento de locais, entre outros: para o trabalho, para a
moradia, para o lazer, para o tráfego de veículos e de outros meios de transporte, atendendo a
complexidade das relações sociais. O exercício dessas atividades requer o uso de um padrão
tecnológico rigoroso e adequado a cada época e, na contemporaneidade, é utilizado pela
construção civil (OLIVEIRA; SOUZA, 2007), a qual se utiliza de modernos conhecimentos
científicos para obter melhores resultados em suas atividades fins.

3.2 MEIO AMBIENTE E ECOLOGIA

Pelo exposto acima, dos tempos mais remotos até o presente, o processo de
organização e (re)urbanização das cidades (abertura de novas ruas e avenidas; novas
edificações etc) atua na esfera ambiental. É desde a década de 60 que os cientistas tornam
54

Em 1992 – CE: 62,5%, NE: 61,2%; em 2002 – CE: 75,1%, NE: 70,5%; em 2003 – CE: 75,7%, NE: 70,8%; em
2004 – CE: 76,5%, NE: 71,5%; em 2005 – CE: 75,7%, NE: 70,7%.
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públicas as suas preocupações pelos agravos contínuos provocados pela ação do homem ou
pela resposta que a natureza demonstra a essas ações (MAZZOTTI, T., 2006; MEDINA,
1994; SANTOS, C., 2009).
Atualmente, as discussões ecológicas ganham espaços na defesa, preservação e
sustentabilidade do meio ambiente e as pessoas (leigas) idealizam que isso é coisa para
cientistas e especialistas. Essa hipótese, no entanto, não é corroborada por muitos. Em The
sense of wonder, Rachel Carson, escreve que o ser humano necessita vivenciar e apreciar o
meio natural, enquanto Nash acentua que a natureza possui um valor intrínseco e que
precisamos dar-lhe o direito de existir. Essa reflexão é essencial para conhecermos a dinâmica
ambiental e, com isso, refletirmos sobre os nossos próprios comportamentos e atitudes
cotidianas frente à natureza (DIAS, 2000).
Assim, ao olharmos uma lagartixa caseira em nossa residência, a primeira reação é
retirá-la do local que se encontra, pois o animal é feio, nojento e transmite doenças. Um
comportamento que, por questão de medo ou falácia de infância, não percebemos que a
lagartixa é um ser inofensivo e predador de pernilongos, moscas etc. Outro exemplo que gera
discussão refere-se à falsa moral é quando acenamos na defesa das baleias, na preservação da
camada de ozônio ou contra o confinamento dos frangos e bois, que serão abatidos e
consumidos por nós sem grandes dilemas ou constrangimentos (Ibid.).
Outro fato de polêmica e discussão é a realidade de duas racionalidades antagônicas
do emprego da agricultura na Amazônia. Uma mais adequada ao meio, extensiva e que gera
alta produtividade energética em longo prazo e, a outra, de caráter instrumental que dilapida a
natureza (MAZZOTTI, T., 2006).
Essa realidade quanto ao uso da terra e sua modernização foram relatadas por Paiva,
em 1975, quando expunha uma desigualdade ao considerar as tecnologias empregadas na
produção de diferentes produtos: aqueles que se modernizavam e expulsavam os agricultores
tradicionais, regiões em que não ocorriam expulsões e mantinham-se agricultores modernos e
tradicionais em dualismo tecnológico; e aqueles em que somente a agricultura tradicional era
mantida, não havendo possibilidades para a agricultura moderna.
Ainda segundo Dias (2000), essas situações são exemplos ―notáveis da ação dos filtros
naturais que atuam na nossa percepção‖. De acordo com o modelo de filtros (figura 4)
idealizado por Rapoport, a cultura e as características individuais atuam de maneira que
tenhamos percepções diferentes sobre a mesma situação do mundo real (p.260).
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Figura 4: O modelo dos filtros (Adaptado de Rapoport, 1977 apud Dias, 2000).
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Como animais que somos, pertencemos a uma teia complexa na qual somos
predadores, sofremos ameaças de peçonhentos, competimos por alimento e abrigo, realizamos
acasalamento, lutamos contra doenças, por território, por posição social, temos nojo de
baratas (e a eliminamos) e somos decompostos como todos os outros seres presentes no meio
ambiente. Por conseguinte, a postura radical de alguns ecologistas (e não ecólogos) e pessoas
frente às questões de preservação e conservação terminam por serem incoerentes (Ibid.).
Mas, o que significa meio ambiente ou ambiente? É o mesmo que Ecologia? Segundo
Acot (1990), o termo oekologie foi inventado em 1866 por Ernst Haeckel, um dos discípulos
de Charles Darwin, em uma nota de rodapé de Generelle Morphologie der Organismen
definiu ecologia como: ―(...) a ecologia (...) ciência da economia, do modo de vida, das
relações vitais externas dos organismos etc‖ (p.27). A segunda definição foi citada no
segundo volume do mesmo tratado55; a terceira, em 1869, em ―A ecologia ou distribuição
geográfica dos organismos‖; a quarta56, em 1869, fazendo referência ao darwinismo, durante
uma conferência na Universidade de Jena. A quinta57 e última, em 1874, na Anthropogénie,

55

―Por Ecologia entendemos a totalidade da ciência das relações do organismo com o meio ambiente‖ (ACOT,
1990, p. 27).
56

―Por Ecologia, entendemos o corpo do saber concernente à economia da natureza – o estudo de todas as
relações do animal com o seu meio ambiente inorgânico ou orgânico; isso inclui, antes de mais nada, as relações
amigáveis ou hostis com os animais e as plantas com os quais entra, direta ou indiretamente, em contato – numa
palavra, a ecologia é o estudo dessas inter-relações complexas às quais Darwin se refere pela expressão de
condições da luta pela existência‖ (ACOT, 1990, p. 28).
57

―O conjunto das relações tão variadas dos animais e das plantas, de suas relações com o mundo externo, tudo o
que concerne à ecologia dos organismos, por exemplo, os fatos tão interessantes do parasitismo, da vida em
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referência à adaptação e à hereditariedade. De acordo com Acot (1990), essas definições de
Ernst Haeckel constituem uma visão científica e ideológica em economia da natureza,
equilíbrios naturais e de condições de sobrevivência dos seres vivos.
O termo moderno de ecologia aparece pela primeira vez, em 1895, como título em um
tratado de geobotânica geral – Plantesamfund. Gundtraäk af den Ökologiske plantegeografi –
de Eugen Warning, professor de botânica da Universidade de Copenhague. Em seu tratado,
Warning dividiu a geografia vegetal em dois pontos essenciais: as questões de geobotânica
florística e geobotânica ecológica. A geografia vegetal foi, ainda, subdividida nos seguintes
pontos, dentre outros: ‒ a divisão da superfície da Terra em zonas florísticas; ‒ estudo dos
fatores que limitam a extensão das espécies; ‒ como as plantas e as comunidades vegetais se
adaptam, suas formas e comportamentos a fatores como luz, temperatura, alimentação, etc; ‒
estabelece quais espécies estão habitualmente associadas em estações semelhantes; ‒ a
adaptação e as formas de vegetação. Os ecólogos, que acompanharam a trajetória da
disciplina de Eugen Warning em seus trabalhos científicos, consideram a ecologia fundada
por ele como um ramo da biologia (Ibid., 1990).
A expressão ―meio ambiente‖ (milieu ambiance) foi cunhada em 1835 pelo naturalista
francês Geoffrey de Saint-Hilaire na obra Études progressives d´un naturaliste. Nessa obra, a
palavra milieu designa o lugar em que está ou se movimenta um ser vivo, e ambiance
significa o que está ao redor desse ser vivente (BARROS, 1999; SANTOS, C., 2009). Desde
então, ocorre uma grande discussão em torno desse termo por diferentes especialistas, e,
também, por grupos sociais que possuem suas interpretações sobre o tema.
Existirá, biologicamente ou socialmente, uma definição para meio ambiente? Ribeiro e
Cavassan (2011) destacam duas possíveis abordagens de modelos representacionais de meio
ambiente: um modelo conceitual apresentado pela Ecologia e outro pela Educação Ambiental.
No primeiro, a representação refere-se ao conjunto de fatores abióticos e biológicos no qual
os seres vivos estão inseridos, influenciando e sendo influenciado por esse meio. Esse meio
ambiente refere-se ao ecossistema, no qual o homem é um dos elementos biótico. Contudo,
para a Educação Ambiental, segundo os autores, o meio ambiente inclui além dos fatores
biológicos, químicos e físicos, os fatores sociais [econômicos e políticos, grifo nosso] capazes
de causar a curto e longo prazo, efeitos diretos e indiretos sobre os seres vivos [incluindo a
espécie humana], como está definido na I Conferência das Nações Unidas sobre o Meio

família, dos cuidados com a ninhada e com o socialismo etc., tudo isso não poderia ser explicado simples e
naturalmente senão pela teoria da adaptação e da hereditariedade‖ (ACOT, 1990, p. 28).
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ambiente em Estocolmo, em 1972. Essa representação confere ao homem uma dimensão
histórica e social ao meio ambiente, pois é capaz de produzir cultura. Já Reigota argumenta
que não existe uma definição de consenso no meio científico ou fora dele a respeito desse
termo (FERREIRA; SANTOS; LOPES et al, 2007). Luz (2001) fez uma análise em
dicionários de diferentes épocas e constatou que os conceitos – meio e ambiente – tendem a
sinomímia, perdendo o valor objetivo e conceitual (apud SANTOS, C., 2009), o mesmo se
pode encontrar nos dicionários: Ferreira (1993)58, Aulete (2009)59 e Koogan e Houaiss60
(1993).
Milaré (2001) diz que tanto o substantivo meio quanto o adjetivo ambiente passam por
definições de cunho científico e vulgar. Nenhum deles é possuidor de um único significado,
porém ambos têm diferentes significados (apud SILVA, T., 2008). Da mesma forma, Dulley
(2004) analisou textos que tratam de impactos provocados pela produção agrícola na natureza
e constatou que se utilizam os termos natureza, ambiente, meio ambiente, recursos ambientais
e recursos naturais quase como sinônimos. Para tal, resgatou em seu artigo61, a reflexão, o
entendimento e as divergências de diversos autores62 a respeito desses temas para se
conseguir avançar na diferenciação do significado de cada termo.
Não cabe fazer a distinção semântica de cada termo, mas o autor enfatiza a
importância de a sociedade (em sua maioria leiga) ter o entendimento do que seja natureza, de
modo a se relacionar com ela e compreender e considerar as ações impactantes decorrentes
das atividades humanas.

58

―Meio (s.m.) – lugar onde se vive, ambiente‖ ou ―grupo social a que se pertence; círculo, mundo‖(p. 358);
―Ambiente (adj.) – Que cerca ou envolve os seres vivos ou as coisas‖ (p. 27). ―Meio ambiente – conjunto de
fatores físicos, químicos e bióticos que agem sobre um ser vivo ou uma comunidade ecológica e podem
determinar sua sobrevivência‖ (p. 358).
59

―Meio – ambiente natural de um ser vivo / esfera social em que se vive ou trabalha‖; (p.527). ―Ambiente –
que envolve, rodeia as pessoas ou coisas / o meio em que se vive; meio ambiente [...]; as condições físicas,
morais, emocionais etc, em que se está ou vive‖ (p. 39)
60

―Meio – corpo ou ambiente onde se passam fenômenos especiais ou onde se desenvolvem microorganismos‖
(p. 546). ―Ambiente – que está à roda ou em volta de (pessoa ou coisa): ar ambiente / o meio em que se vive; o
ar que se respira‖ (p. 43).
61

62

Noção de Natureza, Ambiente, Meio Ambiente, Recursos Ambientais e Recursos Naturais.

Lenoble (1969); Morin (1988); Capra(1996); Ehrenfeld (1993); Art (1998); Santos (1996); Humphrey e
Buttel; Galopin; Souza Santos (apud Santos, 1996); Meyer-Abich (1993); Gliessman (2000); Primavesi (1997);
Tostes (1994); Portugal (1992); Santos (2003); Stevi, Beckman, Huyghens, Hobbes e Boyle (LENOBLE, 1969
apud DULLEY, 2004) – Cf. DULLEY, 2004.
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Verifica-se, portanto, que a expressão meio ambiente (ou, simplesmente, ambiente) é
usualmente empregada, entre outros, no direito ambiental, no desenvolvimento sustentável, na
educação ambiental, no PNUMA63, nos Ministérios do Meio Ambiente e Secretarias de Meio
Ambiente. De acordo com a Lei Nº 6.938/81, que em seu art. 3º dispõe sobre a Política
Nacional do Meio Ambiente, o meio ambiente é definido como: ―o conjunto de condições,
leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permitem proteger e
normatizar a vida em todas as suas formas‖ (BRASIL, 1981). A forma biológica inclui todos
os seres vivos, inclusive a espécie humana (grifo do autor).
Desse modo, ao analisar a lei da PNMA64, pode-se tratar o termo meio ambiente como
ambiente numa concepção mais ampla, não se restringindo à ecologia clássica (estudo das
casas e, por extensão, do hábitat) nem à ecologia humana (concebida pela Escola de Chicago),
e sim à integração, como o citado por Scarlato e Pontin (1999): ―ambiente, além de ser o
conjunto de interações entre os ecossistemas como entendido pelos biólogos, envolve também
o sentido de interação com a cultura humana, numa relação de reciprocidade‖ (p.4).
E, nessa cultura humana, deve-se inserir que os ecossistemas são sistemas abertos, em
Figura 5: Esquema de um ecossistema completo
(ambiente de entrada, sistema e ambiente de saída).

Sol, organismos, materiais
e outras formas de energia

SISTEMA

Energia e materiais
processados, emigração
de organismos

que há entrada e saída necessárias de energia (figura 5)65 e que ocorre uma dinâmica interação
e troca de componentes e de energia entre seres autotróficos e heterotróficos
Dentro do contexto de sistema natural, pode-se, ainda, considerar os sistemas
incompletos, nos quais ocorre dependência de grandes quantidades de energia, alimentos e
outros materiais, como são os grandes centros urbanos. Pode-se entender que o sistema
urbano não fica limitado às fronteiras impostas geograficamente, dependendo, para seu
funcionamento, das regiões ao seu redor (compreende-se, também, o sistema rural - grifo do
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PNUMA - Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente.
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PNMA - Política Nacional do Meio Ambiente.
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Desenvolvimento Sustentável – Conscientização e Desafios. Profª Drª Rosa Maria Barbosa Matos, Ph.D.
Apostila da Estácio de Sá, 2003.
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autor -, ou seja, da biosfera como um todo. Apesar das cidades ocuparem apenas de 1 a 5 %
da superfície terrestre, é na sua construção (edificações; aberturas de ruas e avenidas; etc) e
manutenção que ocorrem os maiores impactos sobre a natureza (MATOS, 2003).

3.3 O AMBIENTE URBANO E O AMBIENTE RURAL.

Deve haver o conhecimento sobre o significado de ambiente urbano e ambiente rural e
não se pode dissociar o ambiente natural dos ambientes social, cultural, ambiental, econômico
e político. Discorrer sobre uma definição conceitual de espaço urbano/rural ou de cidade é um
tanto complexo e polêmico. Autores como Milton Santos (1992), Maria Adélia Souza (1999),
Ana Carlos (1995) e Cícilia Santos (2009) definem o espaço geográfico como uma expressão
espacial, uma abstração do espaço total. Não é apenas o espaço físico, mas também um
espaço social, político, econômico, ecológico, também englobando o modo de vida de uma
população através de suas manifestações em vários momentos de sua história.
Com base nesse entendimento, o espaço geográfico é fruto da produção de uma
sociedade por meio das relações sociais e o próprio processo de produção determina a
reorganização do espaço (SANTOS, A., 2011), abrangendo a maior parte possível desse
espaço. Então, como definir espaço urbano e espaço rural? Quais os critérios ou dinâmicas
que determinam essa definição?
Segundo Abramovay (2000), o rural é conceituado, em muitos países, inclusive no
Brasil (por vício de raciocínio) como uma região de atraso, precariedade, carência de serviços,
agrícola e com falta de cidadania. Na definição do IBGE66, as áreas rurais são aquelas
encontradas fora dos limites das cidades e são estabelecidas pelas prefeituras municipais.
Para alguns autores, o rural qualifica tudo que se refere ao campo, à vida rural, ao
agrícola, à criação de animais, ao hábitat, à população específica, sua infra-estrutura e suas
atividades (SANTOS, A., 2011). Da mesma forma, Tavares (2003) diz que o meio rural foi
historicamente construído por grandes propriedades (fazendas e engenhos) e pequenos
aglomerados (povoados) com padrões culturais específicos. Já, Dirven (apud Abramovay
(2000) e Marques (2002) argumentam que há três formas de delimitação do rural em
diferentes países: a delimitação administrativa (Brasil; Equador; Guatemala; El Salvador;
República Dominicana); o peso econômico na ocupação da mão-de-obra da agricultura
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IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
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(Israel; Chile); o patamar populacional (Espanha; Portugal; Itália; Grécia; França; Argentina;
Bolívia; México; Venezuela; Honduras; Nicarágua; Panamá).
Esses critérios podem levar a algumas consequências: certos aglomerados
populacionais poderiam ser classificados como urbanos, o peso econômico poderia abolir o
espaço rural em países desenvolvidos, e não se é capaz de definir que região é mais ou menos
rural.
No Brasil, o critério para se definir um espaço urbano é político-administrativo. O
perímetro urbano é definido pelo Decreto-Lei 311/1938 que confere ao IBGE estabelecer os
requisitos mínimos para a elaboração dos perímetros urbanos e mapas municipais
(TAVARES, 2003). Assim, é considerada área urbana toda área de cidade (sede municipal) e
de vila (distrito) e caracterizada por arruamentos, por construções, por ocupação humana e
afetadas por transformações decorrentes do desenvolvimento e expansão urbana, típicas
mudanças estruturais capitalistas na organização social (COSTA; SANCHEZ, 2001). Esse
tipo de critério pode levar à condição de urbano alguns pequenos lugares com menos de 2000
habitantes, superestimando o grau de urbanização. Veiga (2000; 2003) sugere a combinação
de três critérios para se evitar a ilusão imposta pela norma legal: a densidade demográfica, o
tamanho populacional do município e sua localização.
Se considerarmos a metodologia aplicada pela OCDE67 para definir uma cidade
urbana, que é de 150 habitantes por quilômetro quadrado e abaixo disso como rural, o Brasil
passaria a ser predominantemente rural (SOUZA, O., 2010).
Veiga (2000) torna-se passível de crítica quando não leva em consideração a
complexidade das relações sociais em determinado espaço, o grau de tecnificação da
população e a implantação de indústrias (em certas regiões) por produções capitalistas, que
passaram por muitas transformações nos últimos anos (SANTOS, J., 2011).
Em meio às divergências, definir o rural, assim como o urbano, se revela complexo e,
muitas vezes, essa definição pelos organismos municipais é influenciada pelos interesses
fiscais. Além disso, a partir da década de 60, com a modernização da agricultura brasileira,
houve uma redefinição entre a agricultura e a indústria e, com elas, a reorganização do espaço
urbano e rural (MARQUES, 2002; SANTOS, A., 2011) e, também, o aumento dos problemas
ambientais.

67

OCDE - Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico é composta de 34 países, que possuem
alto índice de desenvolvimento econômico (IDH) e que aceitam os princípios da democracia e da economia de
livre mercado. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Organização_para_a_Cooperação_e_Desenvolvi
mento_Econômico>. Acesso em: 10 jan. 2012.
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3.4 AMBIENTE E IMPACTO

Os recursos naturais – a água, a fauna e a flora – aparentemente fontes inesgotáveis,
não sofriam tantas agressões em virtude da espécie humana por esta encontrar-se em um
estágio primitivo de civilização. Por volta de 5000 a.C., o homem começou a desenvolver a
mudança de uso e cobertura do solo para uso agrícola e de moradia, fixou-se em regiões
próximas a rios, utilizando-os para diferentes fins. A partir desse momento, deixou de ser
nômade, organizou-se em sociedades e a preocupação com os recursos naturais começou a ter
início (COSTA; MARION, 2007; DIAS, 2000).
Pode-se dizer que as mudanças a partir da década de 60, influenciadas pelo aumento
do crescimento populacional e do avanço tecnológico, vêm tomando diferentes dimensões,
refletindo a dinâmica das áreas urbanas e rurais. O desenvolvimento da indústria, dos meios
de transporte e de comunicação possibilita o fluxo de pessoas entre essas áreas de forma mais
densa, rápida e em menor tempo e, como decorrência disso, há a necessidade da abertura de
novas vias de acesso e de corredores expressos. As cidades tornam-se pólos dominantes e que
se estendem para além de seus limites (SOUZA, C., 2010). Desse quadro, emergem as
necessidades de consumo, a produção de maiores quantidades e melhor qualidade dos
produtos. Para absorver a demanda, grandes extensões territoriais foram exploradas e as
devidas preocupações ―com o meio ambiente natural não se fizeram presentes por muitos
anos, tendo como resultado problemas ambientais de grandes dimensões‖ (COSTA;
MARION, 2007; LEAL; FARIAS; ARAUJO, 2008).
A complexidade do que se denomina problema ambiental transcende a dimensão
macro (quantitativa) dos grandes assentamentos urbanos, ou seja, o grau de alteração de um
atributo ambiental em termos quantitativos (COSTA; MARION, 2007; SPADOTTO, 2002).
É exemplo, a produção de lixo doméstico (um dia) de uma cidade (A) com 100.000 habitantes
em relação à cidade (B) com apenas 1.000 pessoas. A quantidade de resíduos da maior cidade
não permite, em tempo hábil, que o meio os absorva e os recicle. Vale a metáfora: o lixo
―acerta sempre o mesmo alvo‖.
A questão ambiental também tem origem cultural e está relacionada ao modo como o
homem enxergava a natureza. A Bíblia, em seus escritos, considerava a natureza como um
presente divino ao ser humano (BRESSANE; SALVADOR; MOCHIZUKI, 2009).
Aristóteles (1998) afirmava, em A Política, que o homem é um animal superior aos demais e
favorecido pela natureza. Por possuir o dom da palavra era capaz de dominá-la. Para Francis
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Bacon, com o seu lema ―saber é poder‖ e com o advento da ciência galileana, o espírito do
homem constrói um saber instrumental e ele se faz construtor, que não mais contempla a
harmonia da natureza, ele quer conhecê-la e dominá-la (ARANHA; MARTINS, 1997). Da
mesma forma, Richard Bentley, em 1692, dizia que todas as coisas foram criadas para servir
ao homem; assim como a visão tradicional dos períodos Tudor e Stuart (Inglaterra) que dizia
que o mundo e as espécies foram criados para se subordinar aos desejos e necessidades do
homem (THOMAS, 2010).
Desde a visão bíblica de natureza ocorre a disseminação de ideias antropocêntricas de
que os recursos naturais seriam inesgotáveis para servir ao homem. No entanto, o meio
científico demonstrou que ocorre uma falha nesse modelo utilizado pela sociedade, que é
observado na figura 6.
Figura 6: Esquema de concepção de sistema aberto adotado
pela sociedade humana.
O Enfoque Linear Humano

ENERGIA

Uso de Recursos

Processamento
Modificação
Recursos

Transporte

Consumo

Resíduo/Impacto

Resíduo/Impacto

Resíduo/Impacto

Resíduo/Impacto

Fonte: Braga et al (2005) apud Moreira, Parrón, Shitara et al (2009).

Nesse tipo de modelo, é necessário um suprimento contínuo e inesgotável de energia e
matéria e uma capacidade infinita do ambiente de absorver resíduos e de reciclar a matéria
(MOREIRA; PARRÓN; SHITARA et al, 2009) como, por exemplo, a carga de lixo
produzida pela cidade A de 100.000 habitantes.
O antigo paradigma que a riqueza material representava o desenvolvimento de uma
nação permaneceu até o início da década de 70, quando os movimentos ambientalistas
iniciaram as revisões dos conceitos anteriores e, assim, passaram a surgir novas propostas de
desenvolvimento econômico para o meio ambiente. O novo paradigma de desenvolvimento
sustentável, apesar de ser recente, é baseado no consenso, no qual o impacto das atividades
econômicas, os ecossistemas e o bem-estar da sociedade devem estar integrados e
equilibrados para não comprometer as necessidades das gerações presentes e futuras.
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A mudança de paradigma começa na década de 90 com a Eco 92 — encontro mundial
para discussão e acordos ambientais —, quando a sociedade passa a inserir em seu cotidiano a
problemática ambiental. O quadro 2 representa as duas correntes filosóficas que servem de
base para entender tanto a visão antropocêntrica, quanto a clarificação das ideias da
contemporaneidade. Ele aponta a ―visão dominante‖ do passado e a ―visão ecológica
profunda‖ ou a ―visão da consciência ambiental‖ atual (BARROS, 1999; MOREIRA;
PARRÓN; SHITARA et al, 2009).
Quadro 2: Transição do antigo ao novo paradigma.

VISÃO DOMINANTE
Natureza dominada
Meio ambiente como fonte de recursos

VISÃO DE CONSCIÊNCIA ATUAL
Natureza em harmonia
Natureza possui valor intrínseco e recursos
Conscientização que os recursos naturais são
Crença que os recursos naturais são infinitos
limitados
Simplificar as necessidades e evitar o
Sociedade consumista
desperdício
A tecnologia continuará a produzir soluções A ciência e a tecnologia não possuem todas
para os problemas
as respostas
Capacidade limitada do ambiente de absorver
O ambiente é capaz de absorver os resíduos
os resíduos / reciclagem de material.
Elaborado pelo autor (Fonte: Adaptado de Barros, 1999).

No Brasil, tem-se exigido a avaliação de impacto ambiental, primeiramente por estar
sujeito a empréstimos por órgãos internacionais e, em segundo lugar, como um procedimento
de aprovação de projeto.
Existem inúmeras definições na literatura especializada, a maioria de cunho
acadêmico, sobre o conceito de impacto em relação ao meio ambiente. Esse meio, além de sua
evolução natural, é capaz de sofrer alterações de ordem natural ou humana. As alterações
naturais ocorrem em escalas temporais e, geralmente, de maneira lenta, como por exemplo, as
catástrofes naturais. As alterações antropocêntricas podem ser em maior ou menor escala e
definir os fatores que levam a qualificar seu grau é muito subjetivo e envolve interesses
políticos e sociais, como, o observado na construção dos corredores expressos BRT. O que
pode ser dito a respeito de impacto, ao analisarmos as figuras 7 e 8?

77

Figura 7: Tubulações a serem utilizadas na via expressa TransCarioca.

Pesquisa de Campo (Estrada dos Bandeirantes – Jacarépaguá / RJ) – abril 2012
Figura 8: Diâmetro da árvore cortada para a construção
da via expressa BRT TransCarioca.

Pesquisa de Campo (Curicica – Jacarépaguá / RJ) – abril 2012

Segundo Iara Moreira (1985), uma ação pode vir acompanhada por inúmeros impactos
— sendo importante conhecer as diferentes características —, baseados em dois atributos
principais básicos: a magnitude (valor quantitativo ou qualitativo) e a importância. Assim, as
características podem ser de valor, de ordem, espaciais, temporais (ou dinâmicas),
reversíveis/irreversíveis, cumulativos/sinérgicos e social (quadro 3).
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Desse modo, ao analisar o quadro, percebe-se que a maioria dos impactos decorre da
atividade humana para dar conta do crescimento populacional, já que o homem sobrevive,
dentre outros, do que extrai do ambiente natural e do que constrói para uma melhor qualidade
de vida.
Oliveira Júnior (2006) diz que a preocupação ambiental mundial está diretamente
ligada ao crescimento populacional. Já no final do século XVIII, Thomas Robert Malthus68,
preocupado com o crescimento populacional acelerado, publica em 1798 uma série de ideias
alertando sobre o risco desse crescimento desordenado e a falta de recursos alimentícios. Ele
dizia que o crescimento da população está em progressão geométrica, enquanto os alimentos
aumentam em progressão aritmética. Para não haver fome, é inevitável o controle da
natalidade. Isso despertou um pessimismo quanto ao futuro da espécie humana e verificou-se
a necessidade de estabelecer regras para o uso dos recursos ambientais.
Somente a partir da metade da década de 1980 foi possível falar no interesse das
ciências pela progressiva preocupação com as questões ambientais. Essa preocupação ganha a
adesão, entre outros de geógrafos, demógrafos, biólogos e de um crescimento do tom
ambientalista, acompanhado da participação de ONGs (ALONSO; COSTA, 2000; DIAS,
2000). A Eco-92 deu início a uma progressiva especialização na área e, recentemente, cresce
a publicação de artigos que tratam de contabilidade ambiental. As entidades (gestores e sócios
de empresas) estão mais conscientes de que deve existir uma convivência harmônica entre a
empresa e o meio ambiente sem afetá-lo negativamente (POLETO; MOROZINI, 2008;
GARCIA; OLIVEIRA, 2009). E essa convivência harmônica foi um dos temas da
Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável – RIO+20, que ocorreu
entre os dias 13 e 22 de junho de 2012. Um dos temas que aborda o conceito de economia
verde — A economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e a erradicação da
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Economista britânico, considerado o pai da demografia pela sua teoria conhecida como malthusianismo sobre
o controle do aumento populacional. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Thomas_Malthus>. Acesso
em 25 fev. 2012.
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pobreza — concentra-se principalmente na intersecção entre o ambiente e a economia69‖. Isto
relembra a conferência Eco-92.
Utopia ou não, a dimensão ambiental cobra da sociedade um processo de criação de
novos valores e conhecimentos, vinculada à transformação da estrutura socioeconômica
vingente, não como sentimento forte da invenção do ambiental pelos movimentos
ambientalistas (ver código florestal-2012), mas pelo discernimento do que é fundamental para
a natureza e para os seres humanos.
Desse modo, reabilitar o senso comum como uma forma de conhecimento prático e,
também, como uma teia de significados é importante na construção social da realidade
comum, que possibilita a comunicação (CARVALHO, 2001; 2004; FERREIRA; SANTOS;
LOPES et al, 2007; LEFF, 2001; LOUREIRO, 2000; SPINK, 1993) e a responsabilidade
sócio-ambiental.

3.5 A METODOLOGIA

A região metropolitana do Município do Rio de Janeiro está, desde 2011, sob intensas
obras para a construção dos corredores expressos BRT. Originalmente as regiões da zona
oeste e zona norte (por onde passam as obras) apresentavam uma arborização razoável,
construções que avançavam sobre áreas públicas, favelas e condomínios de classe média.
Túneis e viadutos estão sendo construídos e os transtornos vão desde extensos
engarrafamentos até desapropriações e mudanças na topografia das regiões.
Tendo em vista a importância das obras do sistema BRT para as Olimpíadas de 2016 e
para a Copa do Mundo de 2014, desenvolveu-se esta pesquisa junto aos entrevistados do
Município do Rio de Janeiro, com o propósito de conhecer suas representações sobre o
impacto ambiental, baseando-se na seguinte questão: Como os entrevistados afirmam o
impacto socioambiental, em se tratando de intervenções realizadas em ambientes nãourbanos? Os problemas socioambientais são análogos às das ciências ambientais? Buscando
responder a esta questão, os objetivos nessa pesquisa foram: a) determinar se as obras do
sistema BRT provocam impacto ambiental; b) obter dos entrevistados quais ambientes em que
ocorrem maiores impactos e quais são compartilhados pelo grupo; c) investigar a visão dos
entrevistados sobre o significado de impacto ambiental; d) verificar se a escolaridade, o
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Disponível em: <http://www.rio20.info/2012/economia-verde>. Acesso em: 03 jun. 2012.
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gênero, o local de residência e a área de influência da obra interferem no significado de
impacto ambiental.
Foram envolvidos nessa pesquisa 106 entrevistados (N =106) em função de uma única
variável: os sistemas BRTs. Para técnica de investigação foi utilizado um questionário
(apêndice B), que foi enviado pela internet aos entrevistados sociais, o qual induz figuras de
pensamento. Procurou-se constituir um grupo de pessoas das mais diferentes procedências e
atividades, das quais fosse possível apreender os sistemas de opiniões, de crenças, de
imagens, de atitudes e de informações contidas nos discursos referentes ao impacto ambiental.
O questionário é composto pelas seguintes questões fechadas: idade, sexo,
escolaridade, bairro, rua, CEP, uma pergunta indutora de resposta sim ou não — ―Você sabe
que estão construindo vias expressas, os BRTs (Transoeste; Transolímpica; Transcarioca), no
Município do Rio de Janeiro. Você acredita que essas obras estão provocando algum impacto
ambiental?‖. Outra questão foi solicitar a escolha de três ambientes dentre dez em que ocorre
impacto ambiental. As opções oferecidas foram: ambiente urbano (A.U.); ambiente rural
(A.R.); florestas; cerrado; matas; rios, mares e lagos; atmosfera; na rua onde mora;
queimadas; deslizamentos.
Em sequência, era necessário ordenar em ordem crescente de impacto as três opções
assinaladas. O questionário continha, por último, uma questão aberta - produção textual livre:
―Para você (em poucas palavras) o que significa impacto ambiental?‖. A análise retórica da
produção textual livre teve como base os estudos de Reboul (2004) e Mazzotti (1998, 2003,
2007, 2008, 2011).
Para fins de análise os bairros do município de Niterói (e adjacências) e o bairro do
Centro do Rio de Janeiro, pelas suas características físicas, foram agrupadas na Zona Norte.
A análise do questionário consta, além da análise retórica, com análise de frequências
e testes Qui-Quadrado. O exame pelo teste de Qui-Quadrado teve o intuito de verificar se
ocorre independência ou não do gênero, da escolaridade, do local de moradia e da área de
influência em função da categorização ambiental.
O Qui-Quadrado, simbolizado por χ2, é uma estatística concebida por Karl Pearson,
em 1899. Trata-se de um teste para verificação de independência entre variáveis.
Todo teste estatístico supõe uma hipótese a ser testada. São duas as hipóteses: H0
(hipótese nula) e H1 (ou HA, hipótese alternativa). O que rege o teste é a hipótese nula H0, ou
seja, H0 á a hipótese a ser testada. No teste Qui-Quadrado de independência, as hipóteses são
pré-determindas: H0: as variáveis são independentes; e H1: as variáveis são dependentes.
Quando testamos estas hipóteses estamos entrevistadosa dois erros: Erro tipo I (rejeitar H0
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dado que H0 é verdadeiro) e Erro do tipo II (aceitar H0 dado que H0 é falso). Cada um desses
erros tem uma probabilidade de ocorrer: α é a probabilidade de ocorrer o erro do tipo I e β é a
probabilidade de ocorrer o erro do tipo II. α é considerado o erro mais grave e é arbitrado,
geralmente em 1%, 5% ou 10%.
Os dados são dispostos em tabelas de contingência (tabelas de dupla entrada) e cada
variável, cujas observações são discretas (escala nominal e ordinal), deve apresentar duas ou
mais categorias. O teste, em linhas gerais, compara as freqüências observadas (dado) com as
freqüências esperadas (calculadas), em outras palavras, o objetivo é comparar proporções: se
as frequências observadas se desviam significativamente das frequências esperadas. Algumas
condições são essenciais para a aplicação do teste: os grupos devem ser independentes; as
observações devem ser frequências ou contagens; os itens devem ser selecionados
aleatoriamente; cada observação deve pertencer a uma categoria; a amostra deve ser
relativamente grande.
Assim, a estatística de teste de Qui-Quadrado é

, em que oi é o i-

ésimo valor observado e ei é o i-ésimo valor esperado. Dado o nível de significância α, o
critério de decisão é rejeitar H0 se o valor da estatística de teste é maior que o valor tabelado
da distribuição de Qui-Quadrado (χ2obs > χ2

tab),

caso contrário (χ2obs < χ2

tab)

aceita-se a

hipótese nula H0 de independência entre as variáveis.
Deve-se ter atenção com frequências esperadas pequenas: quando os graus de
liberdade (g.l.) valem a unidade (1), cada frequência esperada deve ser pelo menos 5; quando
g.l. > 1, o teste Qui-Quadrado não deve ser utilizado se mais do que 25% das frequências
esperadas são menores do que 5 ou se qualquer frequência esperada é menor do que 1. Para
fins práticos, a aproximação é boa quando as frequências esperadas são maiores do que 5; no
entanto, segundo Cochran (1977)70, se a amostra for suficientemente grande, pode-se tolerar
valores esperados tão pequenos quanto a unidade (1). O teste de Qui-Quadrado sofre a
correção de Yates, para tabelas 2x2, quando as frequências esperadas estão entre 5 e 10.

70

Cochran, W.G. (1977). Sampling Techniques. 3rd. Ed.., John Wiley & Sons, Inc., New York.

83

3.6 RESULTADOS

A análise inicial dos dados dos entrevistados por ―Idade‖, ―Sexo‖, ―Escolaridade‖,
―Regiões‖ e da questão ―Você acredita que as obras do BRT provocam algum impacto?‖ está
relacionada na tabela 6 e mostra alguns dados significativos: a participação marcante do
gênero feminino, os 46 bairros participantes71 e o nível de escolarização (pós-graduação) dos
participantes.

Tabela 6: Distribuição dos participantes, segundo idade,
escolaridade, sexo e impacto das obras do BRT

Idade:
Entre 18 e 25 anos: 9,4%
Entre 26 e 40 anos: 48,1%
Entre 41 e 55 anos: 32,1%
Entre 56 e 70 anos: 10,4%

Escolaridade:
Estudantes: 15,1%
Especialização: 40,6%
Mestrado: 23,6%r
Doutorado: 8,5%
Outros: 12,2%

Sexo:
Feminino: 53,8%
Masculino: 46,2%

Você acredita que as obras do BRT
provocam algum impacto?
Sim: 93,4%
Não: 6,6%

Dos entrevistados que afirmam que as obras dos sistemas BRT não provocam impacto
ambiental, 57,2% explicitaram que os impactos ambientais são negativos à natureza e
decorrem da ação antropocêntrica, como é demonstrado na seguinte fala: ―Tudo que o homem
faz a favor dele e que prejudica o ambiente‖. Na frase, a preposição indefinida ―tudo‖ designa
o conjunto de todas as coisas que (na situação em questão) causa prejuízo ao ambiente. Toda
ação humana provoca uma alteração no ambiente, em maior ou menor grau. Assim, o discurso
e a posição desses entrevistados apresentam uma opinião paradoxal em função de que a
construção da nova via expressa causa alteração ambiental.

71

Zona Oeste = Barra da Tijuca, Campo Grande, Freguesia, Jacarepaguá, Pechincha, Recreio, Santíssimo e
Taquara. Zona Norte = Água Santa, Andaraí, Coelho Neto, Engenho de Dentro, Grajaú, Inhaúma, Irajá, Jardim
Guanabara, Marechal Hermes, Meier, Olaria, Penha Circular, Piedade, Realengo, Riachuelo, São Cristovão,
Tijuca e Vista Alegre. Para futuros cálculos, os bairros do Centro do RJ e da região metropolitana de Niterói Fonseca, Icaraí, Ingá, Itaipuaçu, Itaocaia, São Francisco, Vila Progresso e Venda da Cruz (São Gonçalo) –
estarão agrupados na zona norte, em função das suas características físicas. Zona Sul = Botafogo, Catete,
Copacabana, Flamengo, Gávea, Gloria, Humaitá, Ipanema, Laranjeiras, Leblon e Leme.
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A tabela 7 mostra a distribuição das regiões ou zonas dos entrevistados. Verifica-se a
participação expressiva da zona norte, indicando um interesse dos moradores pelo novo
sistema de transporte.
Tabela 7: Bairros por zonas ou regiões.

Zona Oeste

Percentual de Participantes
por Região
27,4%

Zona Norte

31,1%

Zona Sul

32,1%

Centro

0,9%

Niterói e Adjacências

8,5%

Região Administrativa

Partindo da compreensão de que nem todos os objetos com os quais se tem contato
produzem representação social e que nem todos os grupos ou indivíduos constroem alguma
representação social de um dado objeto (MAZZOTTI, T., 1997), recorreu-se a várias análises
utilizando-se estudo das frequências obtidas e teste de Qui-Quadrado de independência, por
região administrativa e por área de influência72, objetivando os cruzamentos de dados e a
apreensão de representação de impacto socioambiental do sistema BRT pelos entrevistados
sociais.
Na primeira análise das evocações dos entrevistados foram identificados os elementos
hipotéticos das representações sociais. A escolha de três dentre 10 ambientes onde ocorre
impacto ambiental foi o critério definidor de relevância dos elementos em relação ao termo
indutor (tabela 8).
Tabela 8: Resultado da questão de escolha
de três impactos mais significativos.

Impacto
Significativo
Ambiente urbano

72

Percentual de
Impacto
Participantes
Significativo
23,6%
Ambiente rural

Florestas

5,7%

Cerrado

Matas
Na atmosfera
Nas queimadas

6,6%
22,6%
0,9%

Rios, mares e lagos
Na rua onde mora
Nos deslizamentos

Percentual de
Participantes
9,4%
0%
18,9%
8,5%
3,8%

Em relação ao BRT e para essa pesquisa: ADA (área diretamente afetetada) – bairros em até cinco km; AID
(área de influência direta) - bairros entre cinco e 10 km; AII (AD) (área de influência indireta / área distante das
obras) – bairros não afastados pelas obras do BRT (acima de 10 km), mas que poderão acessar as rodovias por
meio do sistema troncos-alimentadores.
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A evocação de impacto em ambiente urbano, atmosfera e rios, mares e lagos foram os
mais significativos com 23,6%, 22,6% e 18,9%, respectivamente. Os impactos no ―Ambiente
Urbano‖ e ―Atmosfera‖ são decorrentes das obras do sistema BRT agirem no espaço urbano
do Município do Rio de Janeiro, com o aumento da poluição do ar, o aumento da poluição
sonora, o aumento de tráfego de centenas de caminhões, da poeira decorrente das
terraplanagens, das desapropriações etc. As obras do BRT permitirão um redimensionamento
urbano com maior aporte de logística (produtos, serviços e moradias) no entorno das vias
expressas e um consequente aumento de despejos urbanos (esgoto, lixo), contribuindo para o
assoreamento e mais poluição dos rios já comprometidos. O bioma Cerrado não foi citado
pelos entrevistados, o que foi considerado uma surpresa, já que é o segundo maior bioma (tipo
biócoro savana) presente em oito estados do Brasil Central 73. Isso comprova que esse
ambiente não é motivo de conversa entre os indivíduos e/ou grupo da sociedade,
possivelmente por encontrar-se distante do cotidiano das pessoas, diferentemente da situação
urbana.
Na segunda análise, optou-se por selecionar o impacto mais significativo dos três
ambientes colocados em ordem crescente: por gênero (tabela 9) e por escolaridade (tabela 10).
Tabela 9: Impacto de maior significação por gênero

Impactos Mais
Significativos
Ambiente Urbano
Rios, mares e lagos
Atmosfera
TOTAL

Gênero
Masculino
Feminino
7
18
10
10
11
13
28
41

TOTAL
25
20
24
69

A análise da tabela 9 demonstra que o gênero feminino contribui com uma
participação efetiva em relação ao ambiente e possui 2,57 vezes mais preocupação que o
gênero masculino frente ao impacto sobre o ambiente urbano (linha 1). Possivelmente essa
preocupação, por motivos universais e tradicionais, exige que a personalidade feminina esteja
mais envolvida por sentimentos, por objetos e pessoas, enquanto os homens são mais
individualistas e objetivos (ALMEIDA; MARTINS, 2008). Talvez, essa diferenciação seja
devido à tendência cultural e familiar. Atualmente, essas tendências ainda permanecem. No
entanto, a participação feminina na sociedade tem sido mais efetiva a partir da década de 90
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Minas Gerais; Goiás; Tocantins; Bahia; Maranhão; Mato Grosso; Mato Grosso do Sul; Piauí; Distrito Federal.
Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Cerrado>. Acesso em: 02 abr. 2012.
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com o movimento feminista. O censo de 2000, realizado pelo IBGE mostrou que 91,4% dos
domicílios encontram-se em áreas urbanas e 88,8% chefes de família são mulheres, daí a
preocupação com o seu local de morada e de aconchego (SILVA, J., 2007).
As frequências presentes nessa tabela foram submetidas ao teste Qui-Quadrado e os
seguintes valores foram obtidos no teste estatístico: χ2obs = 2,65 ; α = 5%; gl = 2; χ2tab = 5,991,
indicando que as variáveis impactos mais significativos e gênero são independentes.
A tabela 10 mostra a participação expressiva dos profissionais com maior qualificação
– 88,0% – na evocação do impacto de maior significação como sendo ambiente que está mais
próximo e que atinge as pessoas (linha 1). A outra preocupação dos profissionais com
especialização são os rios, mares e lagos, que na área urbana encontram-se degradados e que
estão longe de serem despoluídos.
Tabela 10: Impacto de maior significação por escolaridade
Escolaridade
Impactos Mais
TOTAL
Estudantes
Significativos
Especialização Mestrado/
/Outros
Doutorado
Ambiente Urbano
3
11
11
25
Rios, mares e lagos
4
12
4
20
Atmosfera
7
9
8
24
TOTAL
14
32
23
69
As frequências presentes nessa tabela foram submetidas ao teste Qui-Quadrado e
obteve-se os seguintes valores no teste estatístico: χ2obs = 4,94 ; α = 5%; gl = 4; χ2tab = 9,488,
indicando que as variáveis são independentes. Ou seja, que a relevância de impacto sobre
ambiente urbano, rios e atmosfera é a mesma e independe do nível de escolaridade.
Na terceira análise, optou-se por selecionar o impacto mais significativo dos três
ambientes ordenados em ordem crescente: por região administrativa (tabela 11) e por área de
influência (tabela 12).
Tabela 11: Impacto de maior significação por região administrativa.

Impactos Mais
Significativos
Ambiente Urbano

Região Administrativa
TOTAL
Zona Oeste Zona Norte Zona Sul
5
11
9
25

Rios, mares e lagos

5

8

7

20

Atmosfera

4

11

9

24

TOTAL

14

30

25

69

87

As frequências da tabela 11 mostram que os entrevistados da zona norte e sul possuem
uma maior preocupação com o ambiente urbano e com a atmosfera (linhas 1 e 3), devido
provavelmente aos constantes engarrafamentos, lixo nas ruas, odores diversos e como
consequência o aumento da poluição sonora e atmosférica. Os dados presentes nessa tabela
foram submetidos ao teste Qui-Quadrado e obteve-se os seguintes valores no teste estatístico:
χ2obs = 0,48 ; α = 5%; gl = 4; χ2tab = 9,488, indicando que as variáveis são independentes.

Tabela 12: Impacto de maior significação por área de influência.

Impactos Mais
Significativos
Ambiente Urbano

Área de Influência
TOTAL
ADA
AID
AII (AD)
6
3
16
25

Rios, mares e lagos

5

2

13

20

Atmosfera

4

5

15

24

TOTAL

15

10

44

69

A tabela acima demonstra que os impactos de maior significação são expressivos para
os entrevistados da área de influência indireta, ou seja, aqueles possuem residências distantes
dos locais de obras do sistema BRT (coluna 3). Percebe-se uma inquietação frente a essas
obras no cotidiano urbano, com o aumento da poluição atmosférica (particulados em
suspensão) e do sistema aquático (resíduos, inclusive das obras, que serão transportados por
ocasião das chuvas). Na tabela 12, o valor de Qui-Quadrado observado (χ2obs) de 1,50
confrontado com o valor Qui-Quadrado tabelado (χ2tab) de 9,488, com α = 5%; gl = 4, indicou
independência entre as variáveis ―Impactos Mais Significativos‖ e ―Área de influência‖.
Na quarta análise (tabelas 13, 14, 15 e 16), optou-se por formar grupos de
características físicas semelhantes. Assim, os deslizamentos (que podem ocorrer, também, no
ambiente rural) acontecem em áreas de grandes densidades demográficas urbanas (favelas, a
exemplo do desastre ocorrido em abril de 2010 no Morro do Bumba, no bairro de Viçoso
Jardim, em Niterói) atingindo casas, ruas e praças. O Ambiente Rural, com menor densidade
demográfica, menor número de construções e maior vegetação, agrega-se a Florestas e Matas.
Como a definição de ambiente urbano e ambiente rural são complexas, optou-se pela
densidade demográfica e quantidade de construções. Os Rios, mares e lagos estão presentes
em quaisquer biomas com maior ou menor grau de poluição, ou ainda, isento de poluição. As
Queimadas, momentaneamente, alteram a composição do ar, assim como as construções de
qualquer empreendimento (dentre eles, casas, edifícios, estradas, indústrias, hidroelétricas).
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Tabela 13: Grupos de impactos semelhantes mais significativos
por gênero

Gênero

TOTAL

Grupos de Impactos
Semelhantes

Masculino

Feminino

A.U. / Rua / Deslizamentos
A.R. / Florestas / Matas
Rios, mares e lagos
Atmosfera / Queimadas

12
16
10
11

26
7
10
14

38
23
20
25

TOTAL

49

57

106

Os dados da tabela 13 foram submetidos ao teste Qui-Quadrado de independência,
obtendo-se o valor de 8,48 para a estatística de teste. Para um nível de significância de α = 5%
e com 3 graus de liberdade, o valor tabelado para a estatística é de χ 2tab = 7,815. Conclui-se,
assim, que as variáveis ―grupos de impactos semelhantes mais significativos‖ e ―gênero‖ são
dependentes. Essa dependência começa a ser evidenciada ao analisar os dados da tabela 9 e
compará-los aos da tabela 13. Percebe-se que para o gênero feminino, o ambiente mais
próximo e que atinge diretamente as pessoas (linha 1) tem maior valor do que o ambiente
mais distante (linha 2). O encontrado é sustentado em pesquisa acerca do ethos feminino e
masculino, em que a primeira tende a operar com o cuidado para com o outro e com o
ambiente em que vive e trabalha e o masculino com a aplicação de regras.
Tabela 14: Grupos de impactos semelhantes mais significativos
por escolaridade

Grupos de Impactos
Semelhantes
A.U. / Rua / Deslizamentos
A.R. / Florestas / Matas
Rios, mares e lagos
Atmosfera / Queimadas
TOTAL

Escolaridade
Estudante/
Mestrado/ TOTAL
Especialização
Outros
Doutorado
9
15
14
38
8
7
8
23
4
12
4
20
8
9
8
25
29

43

34

106

Esses dados demonstram que os entrevistados de maior nível de escolaridade possuem
uma inquietação maior com as questões ambientais. Aqui, se evidenciam os locais mais
próximos a si e que são apontados como os problemas urgentes a serem resolvidos, ou seja, as
alterações políticas e econômicas no ambiente urbano e a poluição dos rios, mares e lagos
(linha 1 e 3). Essas frequências foram submetidas ao teste Qui-Quadrado de independência,
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obtendo-se o valor de 5,06 para a estatística de teste. Para um nível se significância de α = 5%
e com 3 graus de liberdade, o valor tabelado para a estatística é de χ2tab = 12,592. Conclui-se,
assim, que as variáveis ―grupos de impactos semelhantes‖ e ―escolaridade‖ são
independentes.
Tabela 15: Grupos de impactos semelhantes mais significativos
por região administrativa

Grupos de Impactos
Semelhantes
A.U. / Rua / Deslizamentos
A.R. / Florestas / Matas
Rios, mares e lagos
Atmosfera / Queimadas

Região Administrativa
Zona Oeste Zona Norte Zona Sul
10
16
12
11
7
5
5
8
7
4
11
10

TOTAL

30

42

34

TOTAL
38
23
20
25
106

As frequências da tabela acima se comparadas ao da tabela 11 possuem valores
próximos em relação aos acontecimentos no espaço urbano e na atmosfera para a zona norte e
para a zona sul. Os dados da tabela 15 foram submetidos ao teste Qui-Quadrado de
independência, obtendo-se o valor de 6,57 para a estatística de teste. Para um nível se
significância de α = 5% e com 6 graus de liberdade, o valor tabelado para a estatística é de
χ2tab = 12,592. Conclui-se, assim, que as variáveis ―grupos de impactos semelhantes‖ e
―região administrativa‖ são independentes.
Tabela 16: Grupos de impactos semelhantes mais significativos
por área de influência

Grupos de Impactos Semelhantes
A.U. / Rua / Deslizamentos
A.R. / Florestas / Matas
Rios, mares e lagos
Atmosfera / Queimadas
TOTAL

Área de Influência
TOTAL
ADA
AID AII(AD)
13
5
20
38
11
4
8
23
5
2
13
20
4
5
16
25
33

16

57

106

A mesma situação frente aos impactos se repete comparando-se as tabelas 12 e 16
(coluna 3). Pelo teste Qui-Quadrado realizado na tabela 16, verificou-se que as variáveis
―grupos de impactos semelhantes‖ e ―área de influência‖ são independentes. Foi obtido o
valor de 7,68 para a estatística de teste; para um nível de significância α de 5% e 6 graus de
liberdade, obtém-se um valor de Qui-Quadrado tabelado de 12,592.
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Na quinta análise realizamos a soma de todas as evocações de impactos ambientais,
conforme os grupos de características da quarta análise. Da mesma forma que nos exames
anteriores, observa-se que as frequências presentes na linha 1 é significante para o gênero, a
escolaridade, o local de moradia e as áreas de influência: ADA e AII (AD), além de: atmosfera para o gênero feminino; - rios, mares e lagos para os entrevistados com
especialização; - atmosfera para a zona norte; - a coluna 3 para AII (AD).

Tabela 17: Soma de todos os Impactos por gênero.

Gênero

TOTAL

Total de Impactos
Semelhantes

Masculino

Feminino

A.U. / Rua / Deslizamentos
A.R. / Florestas / Matas
Rios, mares e lagos
Atmosfera / Queimadas

49
43
24
24

60
35
31
38

109
78
55
62

TOTAL

140

164

304

As frequências da tabela 17 foram submetidas ao teste Qui-Quadrado e verificou-se
que as variáveis ―soma de todos os impactos‖ e ―gênero‖ são independentes. Foi obtido o
valor de 4,11 para a estatística de teste; para um nível de significância α de 5% e 3 graus de
liberdade, obtém-se um valor de Qui-Quadrado tabelado de 7,815.
Tabela 18: Soma de todos os Impactos por escolaridade.

Total de Impactos
Semelhantes
A.U. / Rua / Deslizamentos
A.R. / Florestas / Matas
Rios, mares e lagos
Atmosfera / Queimadas
TOTAL

Escolaridade
Estudantes/
Mestrado/ TOTAL
Especialização
Outros
Doutorado
33
38
38
109
18
33
27
78
13
26
16
55
20
22
20
62
84

119

101

304

Pelo teste Qui-Quadrado realizado na tabela 18, verificou-se que as variáveis ―soma de
todos os impactos‖ e ―escolaridade‖ são independentes. Foi obtido o valor de 3,94 para a
estatística de teste; para um nível de significância α de 5% e 6 graus de liberdade, obtém-se
um valor de Qui-Quadrado tabelado de 12,592.
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Tabela 19: Soma de todos os Impactos por região administrativa.

Total de Impactos
Semelhantes
A.U. / Rua / Deslizamentos
A.R. / Florestas / Matas
Rios, mares e lagos
Atmosfera / Queimadas
TOTAL

Região Administrativa
Zona Oeste Zona Norte Zona Sul
36
43
30
27
26
25
11
22
22
13
26
23
87

117

100

TOTAL
109
78
55
62
304

Para verificação de independência entre as variáveis ―soma de todos os impactos‖ e
―região administrativa‖, foi também aplicado o Teste Qui-Quadrado. A um nível de
significância α de 5% e com 6 graus de liberdade, na comparação dos valores observado de
7,35 e tabelado de 12,592, constatou-se que as variáveis em questão são independentes.
Tabela 20: Soma de todos os Impactos por área de influência.

Total de Impactos Semelhantes
Ambiente Urbano / Rua/ Deslizamentos
Ambiente Rural / Florestas / Matas
Rios. Mares e lagos
Atmosfera / Queimadas
TOTAL

Área de Influência
TOTAL
ADA
AID AII (AD)
43
12
54
109
26
12
40
78
11
9
35
55
16
9
37
62
96

42

166

304

Foi constatada a independência entre as variáveis ―soma de todos os impactos‖ e ―área
de influência‖ através da realização do Teste Qui-Quadrado. O teste foi aplicado a um nível
de significância α de 5%. Para este nível de significância e com 6 graus de liberdade, o valor
tabelado é de 12,592. Este valor comparado ao valor observado da estatística de teste de 8,03
permitiu a verificação de independência entre as variáveis.
Para análise se os três impactos de maior significação (A.U. / Rios, mares e lagos /
Atmosfera) se confirmam em relação à totalidade de impactos evocados, optou-se por uma
sexta análise em função das regiões administrativas e pela área de influência das obras, pois,
de acordo com a abordagem empregada, a proximidade ou distanciamento dos participantes
com relação ao objeto pode influenciar nas representações sociais por eles elaboradas.
As tabelas 21 e 22 indicam as frequências resultantes da soma dos três impactos mais
significativos em relação ao total de evocações.
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Tabela 21: Todos os impactos evocados por região administrativa.

Região
Administrativa

Percentual dos Três
Impactos Mais
Significativos

Zona norte

70,1 %

Zona sul

69,0 %

Zona oeste

56,3 %

Impactos Mais
Significativos
Ambiente urbano
Rios, mares e lagos
Atmosfera.
Ambiente urbano
Rios, mares e lagos
Atmosfera.
Ambiente urbano
Mata
Atmosfera

Os totais por região são: zona norte, 117; zona sul, 100 e zona oeste, 87 e os totais por
distâncias das obras são: ADA, 96; AID, 42 e AII(AD), 166.
Tabela 22: Todos os impactos evocados por área de influência.

Área de Influência

Percentual dos Três
Impactos Mais
Significativos

Área direta (ADA)

57,3 %

Área de influência direta (AID)

66,7 %

Áreas influência indireta (distantes
das obras) - (AII)

70,5 %

Impactos Mais
Significativos
Ambiente urbano
Atmosfera
Rua onde mora
Ambiente urbano
Atmosfera
Rios, mares e lagos
Ambiente urbano
Atmosfera
Rios, mares e lagos

Um dado que merece ser destacado é a evocação de ―mata‖ pelos entrevistados da
zona oeste e de ―rua onde mora‖ pela distância das obras (ADA). Isso corresponde ao espaço
de vivência, ao cotidiano das pessoas. É o que está a sua volta. A preocupação dos moradores
da zona oeste em função da evocação Mata refere-se à retirada de uma parte da vegetação do
Morro da Grota Funda para a construção das duas galerias do túnel da Grota Funda que liga a
Zona Oeste: Recreio dos Bandeirantes a Guaratiba, Campo Grande e Santa Cruz (Cf. fotos
anexo A). É uma metonímia das diversas matas presentes nos biomas brasileiros. A partir do
espaço relacional dos moradores (ADA), os dados coletados identificaram Rua Onde Mora
como diferencial em relação aos outros espaços (AID e AII/AD), pois é o local de ocorrência
das obras do sistema BRT. Assim, a Rua Onde Mora é a preocupação dos moradores do
Condomínio Bosque Paradiso, condomínio de classe média na Taquara, bairro da Zona Oeste
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da cidade do Rio de Janeiro, por conta da indefinição da desapropriação de parte ou de todo o
condomínio para a passagem do BRT TransOlímpico. O condomínio pode ser considerado
um Éden particular, pois conta com clube exclusivo, quadra de tênis, uma estação de
tratamento de esgoto própria e está cercado por florestas nas quais se observam aves raras
como o pica-pau de testa amarela. Botânicos e ornitólogos elaboraram um documento e o
protocolaram no Instituto Estadual do Ambiente (INEA) tentando evitar o licenciamento do
projeto. Segundo o Secretário Municipal Alexandre Pinto, o fato de o condomínio estar
cercado por essas áreas verdes não seria impedimento para as obras: ―Nós aguardamos uma
instrução do Inea para elaborar o estudo de impacto ambiental e analisar medidas de
compensação para as obras‖ (MAGALHÃES; MONTI, 2011). Que medidas de compensação
serão essas? Esse discurso demonstra que o urbano não é natural e que as pessoas, suas
moradias e seus sonhos são pontos insignificantes no contexto maior que é a obra. A
compensação em dinheiro resolverá a situação?. Outra inquietação foi constatada na
manifestação dos moradores da Rua Uranos contra a alteração do traçado do BRT
TransCarioca que deixaria de passar pela Estrada do Engenho da Pedra e passaria para a Rua
Uranos, desapropriando, dentre outros, antigos moradores e escolas (Cf. Apêndice E).
Corroborando, em parte com o presente estudo, Crespo e Novaes (2001) mostram a
mais ampla pesquisa — ―O que o Brasileiro Pensa do Meio Ambiente e do Consumo
Sustentável‖ — que revela o pensamento do brasileiro sobre o meio ambiente e sobre o
desenvolvimento sustentável e Chayb (2006) — diretora da Revista ECO•21, revista que
divulga os principais resultados de pesquisa da cientista social Samyra Crespo, do Instituto de
Estudos Sociais da Religião (ISER) — publica sob o título de ―O que os Brasileiros Pensam
Sobre a Biodiversidade‖. É uma síntese de gráficos e tabelas que fazem parte da pesquisa
original, iniciada em 1992 e retrata o Brasil em 2006 do ponto de vista do conhecimento
ambiental, identificado por regiões, classes sociais, gênero e escolaridade, e evolução da
consciência ecológica no País. Assim, os três mais significantes problemas ambientais
revelados pelos brasileiros (espontaneamente e com três opções) foram em ordem: (1) Em
relação ao Brasil - desmatamento de florestas/queimadas; poluição/contaminação de
rios/lagos/mar/praias e poluição/contaminação do ar; (2) Em relação a uma grande parte do
Mundo – desmatamento de florestas; poluição do ar e poluição de rios, lagos, e outras fontes
de água.
Percebe-se, na pesquisa de Crespo, que a maior preocupação dos brasileiros se refere
ao desmatamento de florestas e é coincidente com a dos moradores da zona oeste ao
evocarem a Mata e Rua Onde Mora (moradores classificados no grupo de área de influência
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direta – ADA) como suas inquietações, além de Ambiente Urbano e Atmosfera, estes
coincidentes com a pesquisa de Samyra Crespo.
Entretanto, uma comparação entre os resultados das tabelas 21 e 22 indica impactos
nos ambientes: ―Ambiente Urbano‖, ―Atmosfera‖ e ―Rios, mares e lagos‖, conferindo sentido
e significação por uma preocupação no que se refere à modificação na topografia urbana
(construção dos corredores expressos do sistema BRT), às desapropriações, às mudanças de
rotina, aos engarrafamentos, à poluição atmosférica e à quantidade de resíduos lançados rios,
lagos e mares.
Na interpretação dos corpos discursivos (na integralidade das respostas) — sétima
análise — procurou-se identificar unidades de sentido — termos-chave ou palavras/elementos
— que constituíssem a representação de ―impacto ambiental‖, que possibilitassem classificar
dentro das categorias: antropocêntrica — homem; negativa; degradação; dano; reunificado —
conhecimento científico; naturalista — seres vivos; natureza; água; generalista — tudo que
existe.
Foi observado que existem duas grandes categorias nas explicações dos entrevistados,
assim classificadas: categorização antropocêntrica (a que inclui o ser humano como a causa
da degradação ou modificações do ambiente; o homem como centro da natureza e o meio
ambiente como algo externo ao indivíduo e a ação negativa — mal, danos, agressão, prejuízo
— sobre o ambiente, sem citar o humano) e categorização socioambiental (a que inclui
alterações de equilíbrio do meio ambiente — biótico; abiótico — e a natureza).
Na primeira categoria, 67,6% dos significados (Tabela 17) expressam que a ação
antropocêntrica é uma ação negativa e marcante na degradação do meio ambiente, de maneira
direta ou indireta, causando males à parte física, química e biológica do ambiente, ressaltando
a perda da qualidade de vida e prejuízos à saúde individual e coletiva, como se observa nas
seguintes falas:
"O impacto ambiental é decorrente de uma ação humana que altera o meio
ambiente, afetando uma série de propriedades deste‖ (F., 26 a 40 anos,
mestrado e moradora da Vila Progresso, Niterói / RJ).
―Modificação no ambiente decorrente de ação antrópica, direta ou
indiretamente‖ (M., 26 a 40 anos, mestrado e morador da Barra da Tijuca,
Zona Oeste do RJ).
―Alteração de propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente,
causadas diretamente ou indiretamente por atividades antrópicas‖ (M., 18 a
25 anos, especialização, morador de Icaraí – Niterói)
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―Todo efeito causado no ambiente em estudo, seja ele qual for, devido a
intervenções do ser humano‖ (M., 26 a 40 anos, doutorado, morador do
Flamengo, Zona Sul/RJ).

Algumas expressões com dupla ênfase negativa:
―Impactar diretamente o meio ambiente. Ou seja, danificar de alguma forma
o nosso meio ambiente‖ (F., 26 a 40 anos, especialização e moradora de
Laranjeiras, Zona Sul / RJ).
―A modificação de um local no qual causará desequilíbrio da fauna, flora e
cadeia alimentar de animais no qual causará danos irreparáveis ao meio
ambiente‖ (M., 26 a 40 anos, especialização e morador de Fonseca, Niterói /
RJ).

A categoria 2 (visão socioambiental) demonstra (32,4%), pelos entrevistados, um
conceito de caráter não-antropocêntrico:
―A alteração das condições de equilíbrio do meio ambiente de determinado
local pela promoção de transformações sobre sua topografia, nível de
vegetação, contaminação, alterações na oferta de alimento e abrigo para
determinadas espécies etc‖ (M., 26 a 40 anos, mestrado e morador do
Flamengo, Zona Sul / RJ).
"É aquilo que modifica o ambiente o transformando em um estado diferente
do anterior que causa perturbações tanto na fauna quanto na flora de maneira
geral, podendo ou não alterar o equilíbrio local ou regional de acordo com o
tipo da ação sobre aquele ambiente. Podemos ou não sofrer com esse
impacto também‖ (F., 26 a 40 anos, mestrado e moradora da Glória, Zona
Sul / RJ).

Essa dimensão socioambiental mostra uma visão não-antropocêntrica74, ou seja, uma
preocupação com a natureza e/ou meio ambiente e que uma alteração nesse meio, as espécies
poderiam sair prejudicadas. Essa visão apresenta-se contrária a diferentes estudos sobre a
mesma temática, considerando o resultado negativo da ação do homem sobre a natureza, a
qual conduz ao descontrole/desequilíbrio (FERNANDES, 2002). O descontrole relaciona-se
com poluição, sujeira, etc, enquanto a ação do homem tem por objetivo auferir lucros.
Essa mudança de postura demonstra uma melhora do saber ambiental da população.
Para eles, o meio ambiente traduz-se em natureza, que associa a ideia de morada e, permite
entender o ambiente como espaço comum, habitado por diversas espécies, grupos sociais e
culturais. No entanto, percebe-se que o ser humano não faz parte dessa natureza, mas é
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Visão Biocêntrica: o meio ambiente é visto como ambiente natural, biológico e que deve ser preservado;
Visão Biológica-física: o meio ambiente, também é visto como natural na interação em seus aspectos físicos e
biológicos; Visão biológica-física-social: o meio envolve os meios físicos, biológicos e sociais; Visão nãoelucidativa: apresenta uma visão confusa do meio ambiente. Fonte: FERNANDES, 2002.
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compartilhado como bem coletivo cujo uso por uns pode alterar o uso que deles é feito por
outros (ACSELRAD, 1992).
Nesse contexto, as tabelas 23, 24, 25 e 26 comparam a interpretação de visão
antropocêntrica e de visão socioambiental em função do gênero, da escolaridade, do local de
moradia e da área de influência pelos entrevistados, demonstrando que 67,30% desses
entrevistados ainda possuem uma visão da ação negativa do homem sobre a natureza.
Tabela 23: Frequências da visão antropocêntrica e visão
socioambiental por gênero

Gênero

Interpretação de
Impacto

Masculino

Feminino

Visão Antropocêntrica

33

37

70

Visão Socioambiental

15

19

34

TOTAL

48

56

104

TOTAL

(dois entrevistados não realizaram a produção textual).
Fonte: Tabela elaborada pelo autor através da produção textual.
Tabela 24: Frequências da visão antropocêntrica e visão socioambiental
por escolaridade

Interpretação de
Impacto
Visão Antropocêntrica

Escolaridade
Estudante /
Mestrado / TOTAL
Especialização
Outros
Doutorado
17
30
23
70

Visão Socioambiental

12

11

11

34

TOTAL

29

41

34

104

(dois entrevistados não realizaram a produção textual).
Fonte: Tabela elaborada pelo autor através da produção textual
Tabela 25: Frequências da visão antropocêntrica e visão socioambiental
por região administrativa

Interpretação de
Impacto

Região administrativa
TOTAL
Zona Oeste
Zona Sul
Zona Norte

Visão Antropocêntrica

21

21

28

70

Visão Socioambiental

6

12

16

34

TOTAL

28

34

43

104

(dois entrevistados não realizaram a produção textual).
Fonte: Tabela elaborada pelo autor através da produção textual
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Tabela 26: Frequências da visão antropocêntrica e visão socioambiental
por Área de Influência

Área de influência
AID
AII (AD)
12
36

Interpretação de
Impacto
Visão Antropocêntrica

ADA
22

Visão Socioambiental

8

3

23

34

TOTAL

30

15

59

104

TOTAL
70

(dois entrevistados não realizaram a produção textual).
Fonte: Tabela elaborada pelo autor através da produção textual
Os dados das tabelas acima foram submetidos ao teste Qui-Quadrado para verificação
de independência entre as variáveis ―interpretação de impacto‖ e ―gênero‖, ―escolaridade‖,
―local de moradia‖ e ―área de influência‖. Para um nível de significância de 5% e com 1 grau
de liberdade, foi obtido um valor de χ2obs = 0,08 para a estatística de teste, que confrontado
com o valor tabelado χ2tab = 3,841 permite concluir a independência entre as variáveis, ou
seja, ―interpretação de impacto ambiental independe do gênero dos atores sociais‖. Em
relação à escolaridade, ao local de moradia e à área de influência para um nível de
significância de 5% e com 2 grau de liberdade foram obtidos os respectivos valores
observados para a estatística de teste: χ2obs = 1,64, χ2obs = 1,82 e χ2obs = 2,65, que confrontados
com o valor tabelado de χ2tab = 5,991 permite concluir as independências entre as variáveis
―interpretação de impacto ambiental‖ e ―à escolaridade‖, ―ao local de moradia‖ e ―à área de
influência‖.
Nos dias atuais, percebe-se que as pessoas têm uma preocupação com o corpo, com a
saúde, com o seu equilíbrio e 67,3% possuem a consciência da ação do homem sobre a
natureza, mesmo que ela seja para melhorar o seu estilo de vida. Será possível separar o
antropocentrismo arrogante da economia em ambientes urbanos e não-urbanos por uma
harmonia com um desenvolvimento sustentável? Quem poderia responder a esta pergunta?
Inúmeros entrevistados, entre eles, os ambientalistas e as lideranças comunitárias. No entanto,
em contato pelos portais ambientais desses personagens não foi possível obter uma resposta
contra ou de adesão ao sistema BRT (Cf. apêndice D). A mesma situação é encontrada em
pesquisa nos diferentes sites, a não ser uma inquietação do engenheiro ambiental e
oceanógrafo David Zee pelo sistema da Lagoa de Jacarepaguá, explicitado em reportagem de
O Globo (Cf. Anexo C).
É nesse ponto que reside à verdadeira questão: a posição das pessoas que reivindicam
a política e a ideologia ambientalista sequer puseram na pauta de discussão as obras. Uma
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evidência é que as pessoas se fixam em impactos na flora, na fauna, em mananciais, nos rios,
mares e lagos e, provavelmente, como não estão (ou não estiveram) no campo das obras,
continuam a tratá-las à distância, ou como inexistentes, já que não fazem parte de suas
agendas.
Segundo Luc Ferry (2009), os ambientalistas passam a ser defensores de quem não
pode se defender; observam-se, em seus discursos, afirmativas de que os entrevistados
existem para protegerem o meio ambiente. Como exemplo, o autor relata os debates entre os
camponeses do vilarejo Saint-Julien e um grupo de ―verpillons‖ que invadiram vinhedos
causando enormes prejuízos aos camponeses. Estes solicitam aos seus representantes uma
petição, dirigida ao senhor vigário geral, com medidas de excomunhão aos referidos insetos.
Em contrapartida, como exigia o processo, foi designado pelo juiz episcopal um advogado
para a defesa dos animais. Pelo que se vê, sempre haverá um embate entre a ordem econômica
e a ordem de preservação e conservação da natureza.
Mas, para tal, é necessário que os entrevistados conheçam a dinâmica do impacto
ambiental, que se inicia no dito equilíbrio ambiental, compreendido como uma ação externa
ao ambiente que o transforma, podendo ser benéfica ou não. É só lembrar as chuvas
torrenciais que provocaram enorme impacto ambiental em Teresópolis. Quem se beneficiou?
A população ou os agentes públicos?
No caso das vias expressas BRT, a população será beneficiada em mobilidade, em
valorização dos imóveis, aumento de empregos, mas perderá em impermeabilização do solo,
menor área verde e, talvez, maior poluição. Esta é a razão de as representações dos impactos
socioambientais das obras serem segmentadas, cada grupo social vê o que é melhor para si e
pouco se importa com os males dos outros. E os ambientalistas? A resposta é a mesma.
Assim, as dificuldades para compreender os impactos socioambientais são enormes,
principalmente quando envolve ações em territórios humanos. Cada sujeito social ou grupo
social possui diversos interesses, dificilmente conciliáveis, mesmo quando organizados sob
alguma bandeira confessional ou ideológica. O mecanismo de manutenção da vida social é
uma negociação permanente e requer que as partes sejam consideradas iguais em direito e
conhecimento (MAZZOTTI, 2012, por e-mail).
Analisando duas Atas Sucintas da Reunião Técnica Informativa (Cf. anexos D e E)
referentes à implantação do Corredor Viário Transcarioca – Etapa 2 (29/08/2011 e
26/01/2012), constata-se que não houve manifestação de nenhuma autoridade presente à
reunião e o presidente da mesa iniciou os trabalhos com os esclarecimentos de técnicos e
especialistas. As pessoas presentes fizeram perguntas que, segundo o secretário, foram
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respondidas a contento, porém as ponderações e sugestões deveriam ser encaminhadas, dentro
do prazo de dez dias ao INEA.
Percebe-se, pelas atas, que os expositores falam como especialistas e expressam ser
favoráveis à implantação dos corredores viários. Não há, pois, negociação, mas uma ação
semelhante à do professor e aluno. Assim, o público, em geral, aprende que os ambientalistas
se importam pelos aspectos presentes na natureza, mas não nos aspectos humanos em seus
territórios. Essa evidência sustenta a representação social, a qual afirma que os ―verdes‖ só se
interessam pelos bichos e vegetais.

3.7 CONCLUSÃO

Uma cidade guarda em si uma quantidade de imagens, percepções, formas físicas
impregnadas de formas simbólicas e representações que transitam pelos seus mais íntimos
meandros. Está sempre à espera de algo que a modifique em parte ou por inteiro. Segundo
Moura e Bahk (2010), existem diversas maneiras de uma cidade ser observada: como objeto,
como imagem e como fenômeno. E como fenômeno, do mesmo modo que as representações
sociais, ―ela merece ser analisada e não conceituada‖ (p. 36).
Desde o início da civilização, a humanidade planeja e replaneja espaços adequados
para atender a complexidade das relações sociais: de trabalho, de moradia, de lazer e de
transporte coletivo — dentre eles, o sistema de corredores expressos BRT — e estes
planejamentos e (re)planejamentos trazem problemas ambientais. Atualmente, as discussões
ecológicas ganham espaços na defesa, na preservação e na sustentabilidade do meio ambiente,
ou seja, discute-se como ter harmonia entre o ambiente e a economia. Isto é sentido na
polêmica entre opositores (ambientalistas, cientistas da SPBC e empresários) e defensores do
Novo Código Florestal Brasileiro, pelos moradores do Condomínio Bosque Paradiso, etc. O
Jornal Valor Econômico realizou uma entrevista com quatro grandes empresários da indústria
nacional (Natura; Klabin; Tetra Pak; Vivo) e um professor da USP contrários ao novo código.
Um dos entrevistados disse que o relatório ―deixou o Brasil na era Medieval‖. Ou seja, os
fazendeiros ―humanóides‖ são brutos, destruidores e usurpadores das florestas. O Jornal
publicou a entrevista sem ao menos escutar contra-argumentações. Fica a pergunta: E se a
entrevista fosse com quatro fazendeiros sobre a política industrial brasileira?
Essa mesma polêmica poderia ser estendida às obras do sistema BRT, com grupos
defensores do novo sistema (usuários de ônibus, etc) e outros contrários (proprietários de
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posse, condomínios, comerciantes, usuários de automóveis, etc). Fica a indagação: se
ambientalistas são contrários ao Novo Código Florestal, como não se posicionaram contra as
obra do sistema BRT? Eles só ―gritam‖ se a devastação ocorrer em espaços não-urbanos?
Porque eles são tão urbanos como qualquer outro morador do Município do Rio de Janeiro e a
ideologia ambientalista nesse caso adere ao benefício para uma população usuária de
transporte coletivo.
Desse modo, ―os espaços públicos são condições essenciais para a ação, o discurso e a
constituição de representações sociais, que não teriam o menor sentido em um mundo de
indivíduos isolados‖ (PEREIRA, G., 2008), o que faz o objeto ser incorporado à prática
concreta e cotidiana do sujeito, em determinado tempo e espaço, no contexto de grupo. Como
em toda sociedade, os indivíduos estão em contato com o novo em função da ciência, da
mídia e da tecnologia, criando uma nova realidade social, que poderá apresentar uma nova
representação.
No presente estudo, percebeu-se que a ideia de meio ambiente é empregada tanto no
meio científico quanto no cotidiano, representando uma variedade de significados, conforme
os contextos sociais, históricos e principalmente culturais em que o indivíduo está inserido,
agindo como determinantes de significações na elaboração de conhecimentos, interferindo
nessas significações, modificando-as e transformando-as, não apenas em nível material, mas
também simbólico (CHACON, 2007; OLIVEIRA; SOUZA, 2007).
Nesse contexto, a análise estatística pelo teste de qui-quadrado foi aplicada aos dados
coletados do questionário, donde permitiu-se concluir que as variáveis de impactos mais
significativos — ―ambiente urbano‖, ―atmosfera‖, ―rios, mares e lagos‖ — são independentes
em relação ao local de moradia, da área de influência das obras e do nível de escolaridade,
demonstrando que não há diferença em relação aos impactos entre os grupos. A mesma
independência está presente na interpretação dos corpos discursivos (na integralidade das
respostas), na qual se procurou identificar unidades de sentido: a categoria antrópica e a
categoria socioambiental. Entretanto, a categoria 2 de impacto ambiental — visão
socioambiental, 32,4% —, constituída pelos entrevistados, pode representar essa nova
realidade (―qualquer interferência no ambiente não apenas natureza virgem, mas também no
espaço urbano‖), a qual identifica uma preocupação ambiental no mundo que se vive. Essa
representação é contrária à pesquisa realizada por Mazzotti, em 1997, e corrobora nesse
estudo com a representação de visão antropocêntrica (―toda e qualquer ação do homem no
ambiente‖) com 67,6%.
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Apesar dos entrevistados acreditarem que as obras provoquem impacto ambiental no
ambiente urbano, não ocorreram movimentos ambientalistas ou de populares que impedissem
a construção das obras, apenas parcas manifestações de populares em alguns bairros devido a
alterações de traçados, já que seriam drasticamente afetados nos territórios sociais: em suas
moradias, em seus comércios, em suas igrejas e escolas, e pela inquietação do oceanógrafo e
engenheiro ambiental David Zee sobre a Lagoa de Jacarepaguá. Essa imobilização —
possivelmente pela ausência de uma liderança — permite concluir que no território humano o
impacto ambiental não é analisado como tal. Então, o homem e a cidade não fazem parte da
natureza? Não, a natureza passa a ser a mata, o mico leão-dourado, as baleias jubartes, um rio
na Amazônia, entre outros exemplos. O urbano não é natural.
É essencial que as pessoas percebam e entendam que as emissões de gases tóxicos
pelos ônibus e automóveis, os estresses nos engarrafamentos, a derrubada de um grupo de
árvores, abertura de novas ruas ou estradas, além de jogar um papel ou uma lata de
refrigerante no chão, entre outros, são situações presentes no cotidiano urbano e que são
considerados problemas socioambientais. Possivelmente, segundo esses entrevistados essas
ações do BRT sobre o ambiente sejam um ―MAL‖ necessário, ―o desejável
desenvolvimento‖.
Portanto, a percepção, os elementos simbólicos, os valores e a experiência são
componentes significativos para o caminho das representações. Existem inúmeras formas de
abordar e conceber as representações sociais, relacionando-as ou não com a influência da
mídia sobre as questões ambientais, sociais, econômicas e políticas e, também, com o
imaginário social.
Nesse sentido, a teoria das representações sociais oferece um novo modo de explicar o
comportamento dos indivíduos e dos grupos sociais frente a uma determinada questão no
intuito de entender o conhecimento que eles possuem a respeito dessa questão e se há
diferentes visões entre os grupos que possam gerar diferentes modos de conduta frente aos
problemas ambientais. Eles são, então, os elementos estruturantes na definição de significados
das representações hegemônicas dos entrevistados.
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CAPÍTULO IV
DISCURSO EPIDÍCTICO

4.1 EDUCAÇÃO E PROPAGANDA

No capítulo anterior analisou-se os esquemas argumentativos que sustentam os
discursos dos entrevistados envolvidos com a definição de impacto ambiental e os locais em
que ocorrem esses impactos. Na análise determinou-se os posicionamentos dos grupos em
relação aos impactos na natureza e, é compreensível não se obter um consenso acerca das
propostas apresentadas, ou seja, de partilhar opiniões e conceitos a respeito das questões
ambientais.
Nesse capítulo aborda-se a importância do discurso epidíctico que tem por objeto, o
elogio e a censura, a virtude e o defeito, o termo I: preferível e o termo II: indesejável. Pela
sua natureza enaltece valores e como função social a coesão e a identificação, o que permite
pontos de acordo a partir dos quais se argumenta. O seu tempo é fundamentalmente o
presente, mas não deixando de olhar o passado e o futuro. E no presente a propaganda e o
slogan usam de argumentos persuasivos que intensificam a adesão a valores no auditório
(GRÁCIO, 2011; REBOUL, 2004).
Desse modo, as práticas educativas de cada grupo expõem as visões de mundo e as
condutas dos entrevistados frente a um objeto em questão e, como instituem o real. Elas
permitem formar e compartilhar ―os pensamentos e, uma vez que funcionam como
mediadores entre os universos individuais e socialmente constituídos, são determinantes da
formação do processo representacional‖ (ALVARENGA, 2012, p. 57).
Assim, na representação do objeto estabelecem-se predicados e categorizações,
buscando-se fixar significados, demarcando-se identidades sociais e permitindo a
comunicação entre os indivíduos e os grupos. Essa dinâmica entre grupos e intragrupos
permite estabelecer consensos e discensos sobre os objetos sociais que lhes parecem mais
relevantes. Esses significados constituídos socialmente no processo representacional são
polissêmicos e não se remetem aos objetos em si, são derivados das construções esquemáticas
que visam dar conta da complexidade desse objeto, facilitando a comunicação e orientando
condutas (ALVARENGA, 2012; ALVES-MAZZOTTI, 2008; MAZZOTTI, T., 2011).
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Nos diferentes campos do conhecimento, uma parcela desse conhecimento é
apreendida por meio da linguagem falada e escrita, como jornais, rádio, revistas, internet, TV,
vídeos, redes sociais, cinema e livros e outra parte, no interior das escolas.
Vivemos em um mundo de comunicações e transmissões de informações entre os
pares. Estas são feitas por intermédio da língua e de símbolos e imagens, usando estilos e
argumentos que variam ao longo do tempo (MASSARINI; MOREIRA, 2005).
A imagem, incluindo a publicidade, a propaganda e o slogan, é considerada a invenção
do século XX (REBOUL, 2004). ―Em todos eles, embora com conteúdos léxicos, estilos e
formatos variados, a retórica está presente. Cada discurso serve a um propósito determinado e
busca atingir um público específico‖ (MASSARINI; MOREIRA, 2005. p.1).
No processo de comunicação entre os pares, há indivíduos que nos preocupamos em
dirigir a palavra, outros a quem queremos ordenar e outros que nos contentamos em não
discutir. Em qualquer caso, cumpre observar que querer convencer seu interlocutor implica
em certa modéstia da parte de quem argumenta, além de pensar nos argumentos que podem
influenciá-los (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2000). Não basta falar ou escrever,
cumpre ser lido, ser ouvido. Assim, faz parte de um mesmo ambiente, manter relações sociais
e, com isso, estar disposto a ter atenção e, também, estar disposto a aceitar pontos de vista.
Não basta ao orador relatar experiências, comunicações ou hipóteses científicas
enunciando eventuais verdades para suscitar interesse no auditório – ―os destinatários do
discurso‖ (VAZ; TOLEDO, 2010, p.3); para que lhe prestem atenção, é essencial alguma
qualidade nas palavras. A sua argumentação é mais bem percebida quando o orador a dirige
verbalmente ao auditório do que quando está contida em um livro à venda em uma prateleira
de livraria (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2000) ou supermercado. Um bom
exemplo dessa situação está nas propagandas de cervejas, que são direcionadas a um
determinado tipo de público, visando influenciar e obter a adesão dos indivíduos aos seus
propósitos.
Perelman e Olbrechts-Tyteca (2000) dizem que em matéria de retórica, o auditório é
um ―conjunto daqueles que o orador quer influenciar com sua argumentação‖. Os autores
defendem a argumentação como procedimento para impulsionar a adesão dos destinatários
não por intermédio da coação, mas sim por intermédio das suas próprias convicções, o que
favorece a interação entre orador (emissor) e auditório (destinatário) (VAZ; TOLEDO, 2010).
Assim, o orador pensa e delineia, de forma mais ou menos consciente, o tipo de destinatário a
quem deve dirigir seu discurso.
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Uma escolha ou uma imagem inadequada ao auditório pode deflagrar em um efeito
irritativo, a não ser que seja uma técnica adotada com a intenção de chamar a atenção para
suas razões ou argumentações (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2000). ―Não se
concebe o conhecimento do auditório independente do conhecimento dos meios suscetíveis de
influenciá-lo‖ (Ibid., p.26). Os auditórios geralmente possuem ideias que são relevantes e
fatos que aceitam sem hesitar.
Nos anos 40, a Rádio Nacional foi um dos maiores veículos na difusão do projeto
político-pedagógico estadonovista e contava com músicos, cantores, radioatores, técnicos e
humoristas em seu quadro de funcionários. Em seus programas transmitiam-se valores e
padrões de comportamento desejáveis, buscando monopolizar a audiência popular75. O
conhecimento daqueles que se quer conquistar é condição prévia para qualquer argumentação
e, para que esta seja efetiva e eficaz, tem que conceber o auditório de acordo com a sua
realidade.
As opiniões dos indivíduos dependem de seus meios e dos seus círculos sociais, dos
locais que frequentam, das suas culturas, das suas convicções, das suas premissas, etc. Ou
seja, mesmo que o auditório seja formado por pessoas com opiniões individuais, as crenças
pessoais são conhecimentos compartilhados socialmente, respaldando-se nas convicções de
convivência e de interação dos indivíduos (ALVARENGA, 2012).
Por isso, técnicas de iluminação, música, imagens, teatro e jogos de massa humana
permitem influenciar mais o auditório. Acerca do orador, o grande orador, o orador hábil, o
orador apaixonado deve parecer entusiasmado e ter o discurso adaptado ao próprio espírito de
seu auditório e cabe ao auditório determinar a qualidade da argumentação e o comportamento
dos oradores (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2000).
Os mesmos autores dizem que tais artifícios foram utilizados por povos primitivos,
gregos, romanos e homens da Idade Média. Atualmente, essa técnica é utilizada aos sábados
pelo apresentador Luciano Huck com os quadros Lata Velha e Lar Doce Lar, quando favorece
uma determinada família e consegue a adesão de uma massa humana tanto pela televisão,
quanto da região da família agraciada.
O auditório – entendido como o conjunto de pessoas que o orador quer influenciar
com sua argumentação – pode, a partir de sua extensão, ser concebido por três modelos: o
auditório universal, constituído por toda a humanidade, ou pelo menos, por todos os homens
adultos e normais; o auditório perante um único ouvinte a quem se dirige, entendido como um
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diálogo; o auditório perante o próprio sujeito, quando delibera consigo mesmo, hipótese capaz
de experimentar o valor de seus próprios argumentos (Ibid., 2000, p. 34-45; VAZ; TOLEDO,
2010). Um aspecto a ser destacado é a importância do auditório universal como elemento
padrão ideal (de racionalidade e objetividade) para o desenvolvimento da argumentação
(VAZ; TOLEDO, 2010; ATIENZA, 2006).
Atualmente, assistimos o diálogo entre a verdade (presente em uma imagem) e a
opinião e percebemos a adesão do auditório envolvido com essa imagem. Embora possamos
adotar distinções de pensamentos sobre o fato, cada indivíduo crê num conjunto de fatos, de
verdades, de crenças e de opiniões os quais deve aceitar ou não, já que são válidos para todo
ser racional (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2000; VAZ; TOLEDO, 2010).
Assim, o que não é comunicável não é necessário, já que o assentimento é conseguir
aumentar a adesão e desencadear nos ouvintes a ação pretendida (positiva ou repulsiva), a
qual se manifestará no momento oportuno. O ouvinte ou leitor exerce um papel similar ao de
um expectador ou de um juiz.
Como se trata de trata de deliberação, Aristóteles e todos os teóricos nele inspirados
acreditam que ―um discurso comporta três elementos: a pessoa que fala (ou escreve), o
assunto que se trata e a(s) pessoa(s) a quem se fala (ou escreve)‖ (MASSARINI; MOREIRA,
2005, p.2). Pelo papel cumprido pelo auditório76 distinguimos três gêneros oratórios ou
lugares sociais específicos: o deliberativo (político), o judiciário (tribunal) e o epidíctico
(demonstrativo) (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2000; MAZZOTTI, T., 2011;
REBOUL, 2004; WOLF, 1993). O judiciário possui como objetivo atos passados e não se
prende somente às práticas forenses. É usado para acusar ou defender, atuando entre o justo e
o injusto e a decisão está entre as partes envolvidas na discussão. O gênero deliberativo é o
próprio das assembléias, em que se decide sobre as ações futuras. Seria utilizado para
aconselhar ou desaconselhar. O epidíctico, ―em que o orador e o auditório retomam e
reafirmam

o

desejável,

censurando

e

louvando

os

valores

do

grupo

ou

da

sociedade‖(MAZZOTTI, T., 2008, p. 136; 2011; PEREIRA, E., 2006; REBOUL, 2004). As
propagandas do sistema BRT até a sua aprovação pelo auditório constituem um dos gêneros
característicos da lite retórica.
Desse modo, a eloquência escolar, os elogios e as exaltações de Geórgias e Isócrates e
trechos célebres da Grécia constituem discursos do gênero epidíctico. O orador apresenta-se
como solitário; faz circular sua composição escrita, um discurso de conteúdo que não parece
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duvidoso, a um público que não se opunha e que não implicava em resultados práticos de
ação, típico de uma educação não-democrática.
Na antiguidade, era comum, em praça pública, fazer um elogio fúnebre, um elogio a
uma cidade, uma exaltação de uma virtude, em que o auditório, no papel de expectador, tinha
que ouvir, aplaudir e ir embora (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2000). Na
atualidade, o orador não se apresenta mais como solitário. Discursa os conteúdos (preparados
por uma equipe de especialistas), em programas de auditório, em que a massa de expectadores
apenas faz aplaudir, exaltar e referendar o que está sendo apresentado.
De fato, o objetivo é pôr em evidência os participantes, realçando a ideia do belo/feio,
útil/inútil, justo/injusto, de reconhecer valores e nobrezas, ou seja, exaltar os méritos e
silenciar o resto (REBOUL, 2004). O epidíctico é persuasivo, não dita escolha, mas orienta as
futuras. O que significa dizer que ele é essencialmente pedagógico e constitui o núcleo central
da arte de persuadir (PERELMAN; OLBRECHTS-YTECA, 2000).
Desse modo, segundo Reboul, o ensino não dispensa a pedagogia e o professor como
um orador, deseja apresentar conceitos, motivar o esforço do aluno e facilitar a lembrança,
conferindo clareza e coerência77. Deve atrair e prender a atenção e, nesse ponto, a aula
presencial permite conhecer antes os que serão instruídos e como consequência conseguir sua
adesão (Ibid., 2000).
Reboul exemplifica uma experiência pessoal dos tempos do liceu, em que uma
professora argumenta com seu aluno sobre a demonstração de um teorema em matemática: ―A professora: Durand, mostre que as duas retas são paralelas. – Durand: Está se vendo,
professora! – A professora: Durand, aprenda de uma vez por todas que em matemática não se
vê nada, demonstra-se78‖. Esse modo verbal expressa a vontade do orador em relação ao
ouvinte. Assim, o professor verdadeiro não dissimula sua retórica, ele ensina os
procedimentos retóricos que levam ao conhecimento. Lasswel, especialista americano,
acredita que o educador se diferencia do propagandista porque o primeiro aborda variados
assuntos que não são objetos de controvérsia por parte dos ouvintes. O autor cita o exemplo
do padre católico que quando ensina os conhecimentos do catolicismo às crianças, o faz como
educador. No entanto, para conquistar a audiência de outro grupo religioso, torna-se um
propagandista (Ibid., 2000).
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A sociedade, como um todo, incumbiu ao educador a transmissão valores
reconhecidos por ela e que serão objetos de comunhão social. ―É preciso ser hábil nas
palavras e não ser inábil no seu uso‖, procedendo de forma afirmativa para não ―enveredar
numa controvérsia em que se defenderia livremente os prós e os contras‖ (Ibid., p. 58-60). ―O
que interessa é a consolidação de vínculos sociais pela comunhão de valores dos grupos‖
(ALVARENGA, 2012).
A educação e a propaganda são forças que atuam em sentido contrário. A primeira
tenta mostrar o discurso epidíctico contido na segunda, uma vez que se trata de uma situação
real e não ideal. O discurso epidíctico, assim como o educativo, possui a intenção de criar
certa disposição entre os ouvintes. Diferentemente dos discursos deliberativos e judiciários, o
epidíctico se propõe a criar uma disposição para a ação, exercida pelo discurso sobre a
personalidade dos ouvintes, ou seja, induz ao pensamento do que é preferível, em detrimento
daquilo que falta aos mesmos. É a utilização de uma técnica argumentativa para o
convencimento dos ouvintes; em outras palavras, é a utilização da arte de argumentar, ou
ainda, a persuasão por meio da argumentação.
Desse modo, persuadir não é o mesmo que convencer. Para Rousseau, de nada adianta
convencer uma criança se não souber persuadi-la ou, de acordo com Isócrates: ―de que
adianta escrever discursos cuja maior vantagem só poderia ser não poder persuadir nenhum
dos ouvintes?!‖ (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2000, p.58). Persuadir é levar
alguém a crer em alguma coisa (CASTRO, 1997); é uma estratégia de comunicação que
consiste em utilizar recursos79 e argumentos80 com o propósito de induzir alguém a aceitar
uma ideia, uma atitude, uma linha de conduta, uma ação, uma teoria ou uma crença. O
epidíctico não visa à mudança desses predicados, apenas aumenta a adesão do que já existe e
é aceito, ―enquanto a propaganda se beneficia de todo o lado espetacular das mudanças
perceptíveis que ela procura realizar e que às vezes realiza‖ (PERELMAN; OLBRECHTSTYTECA, 2000, p.60) e o faz com eficácia.

4.2 PROPAGANDA E SLOGANS

Assim no passado, as imagens tinham mais créditos, porque se partia do princípio de
que as fotografias não poderiam ser manipuladas. Por vezes, fica difícil reconhecer se uma
79
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80

Legítimos ou não.
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imagem foi fotografada pela manhã ou à tarde, tais as técnicas de computação gráfica
presentes atualmente, que permitem reformular as imagens fotografadas até o limite da
fantasia ou da imaginação (CARRASCOZA, 2003).
O termo propaganda tem sua origem no gerúndio latino do verbo propagare, que quer
dizer: multiplicar, estender, difundir e é equivalente, na língua portuguesa, ao verbo propagar.
―Fazer propaganda é propagar idéias, crenças, princípios e doutrinas‖ (PINHO, 1990, p. 20).
Propagar uma ideia é também difundir palavras/imagens e associar ideias e palavras/imagens
são elementos fundamentais na elaboração de um anúncio publicitário. Aristóteles diz que as
ideias são associadas por semelhança, contiguidade e contraste e, Hume81 acrescenta a essa
associação à relação causa e efeito, no entanto, suprime a associação de contraste por julgar
ser uma mescla entre semelhança e contiguidade (CARRASCOZA, 2003).
Como uma associação de ideias, a propaganda, tal como em um telejornal, revela as
linguagens que a constituem: o sistema visual e o sistema de áudio. Estão incluídos no
primeiro sistema: a linguagem escrita, a linguagem cinética (imagem em movimento), a
linguagem gestual (gestos, expressões faciais etc), a linguagem cenográfica (cenários e
figurinos), a proxêmica (movimentação dos atores no espaço), os recursos técnicos de
gravação, a edição e a câmara. Pertencem ao sistema de áudio: a linguagem verbal oralizada
(entonação), a sonoplastia, os ruídos ambientais e a(s) música(s) (DINIZ; ARAÚJO, 2005).
Logo, a arte da propaganda é inserir significados as imagens, de caráter sumário e
polissêmico: os slogans ou lemas (MAZZOTTI,T., 2008, 2011; PERELMAN; OLBRECHTSTYTECA, 2000; REBOUL, 2004).
A palavra slogan é gaélica: sluagh-ghairm, que em escocês significa: ―grito de guerra
de um clã‖, com o sentido de incentivar os guerreiros a atacar seus inimigos. No século XIX,
os americanos deram um sentido comercial, a guerra comercial, ou seja, como slogan
publicitário.
Os primeiros slogans publicitários brasileiros foram criados por escritores, literários e
poetas, já que sabiam utilizar bem as palavras: ―Com guarda-chuva Ferreti, pode chover
canivete‖ (JESUS, 2002, p.33).
Seus núcleos de construção compreendem dois pontos: ― uma persuasão fundada na
retórica e na imagem de base emotiva (para evitar uma análise crítica); ― estético, pelo
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trabalho aprimorado no desenvolvimento da convicção (persuasão) e simpatia (sedução). É
uma expressão concentrada que subordina uma ideia concisa, simples, marcante e sempre
chamando a atenção do auditório (pathos), portanto são pesuasivos (ALVARENGA, 2012;
DUARTE, 2009; JESUS, 2002) e pode tomar a forma analógica A/B :: C/D (A está para B,
assim como C está para D), ―mas não é necessário que seja sempre assim‖ (MAZZOTTI, T.,
2011, p. 3).

4.3 A RELEVÂNCIA DE UMA MARCA

Esta é a questão que permite a comunicação de massa ser a grande responsável pelo
alcance dos slogans, já que eles possuem os meios persuasivos necessários para a
aproximação entre o emissor e o receptor e ultrapassam os limites de um grupo restrito
(JESUS, 2002; ROMERO, 2008) e como instrumento valioso de comunicação, um slogan
deve apresentar uma relevância em relação a uma marca.
Nesse contexto, o gênero publicitário é um texto informativo que possui o objetivo de
provocar, envolver e seduzir uma audiência para uma alteração de opinião ou de
comportamento. Isso pode ser observado em diversos informes publicitários (figuras 9, 10 e
11): na época da ditadura militar brasileira, o governo usou mensagens exageradas com o
intuito de produzir uma resposta emocional e não racional da sociedade – ―BRASIL: AME-O
OU DEIXE-O‖ -; no governo Lula, alguns designers consideram os informes publicitários
―uma favela gráfica‖ e no governo Dilma, são sem graça e sem elegância82.
Figura 9: Marca do Governo Federal nos
tempos da ditadura
Figura 11: Marca da presidente Dilma.

Figura 10: Marca do ex-presidente Lula.

Fontes: www.google.com.br/imagens
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No slogan83da figura 11, após vencer as eleições de 2010, a presidente reafirma o
compromisso firmado durante a campanha de dar prioridade à erradicação e redução da
pobreza no país. A afirmação subordina uma lógica explicativa: se um país é rico, logo não há
pobreza. No entanto, o É significa que ainda há um contingente pobre e que pertence a todos a
mobilização para a sua exclusão. Expressar a pobreza em uma palavra não é tarefa das mais
fáceis e apresenta fortes conotações. A pobreza aqui poderia ser entendida como uma lista de
ausências: de educação, de emprego, de moradia, entre tantos outros significados e, as cores
verde, amarelo e o losango da bandeira na letra A referem-se à nação brasileira e a sua adesão
a campanha.
O slogan abaixo ‒ figura 12 ‒ foi lançado em dois de junho de 2011 como um pacote
para reduzir a miséria no país (aqueles cuja renda familiar está em torno de R$ 70,00).
Figura 12: Plano Brasil sem Miséria - Outra marca da presidente Dilma

Fonte: www.google.com.br/imagens

Visa atingir um público maior, tanto que deve ser analisado junto ao vídeo84 com o
qual foi veiculado. Nele é grande o interesse de se mostrar as experiências adquiridas nos
últimos anos (mapa à esquerda): à educação, à agricultura, à alimentação, à família, o
transporte, à água encanada, à saúde, à eletricidade, o campo e à cidade. A seguir, é inserido a
execução da mais vigorosa política social – Plano BRASIL SEM MISÉRIA ― que irá romper
barreiras sociais, políticas e culturais para se chegar onde a pobreza extrema estiver. A
primeira expressão ― com a frase Brasil Sem Miséria em destaque ― subordina à lógica: se
o país cresceu, logo não há mais pobreza, porém, há miséria. O artigo O refere-se aos 28
milhões de pessoas que saíram da condição pobreza e aos 36 milhões que entraram na classe
média. A segunda (Já pensou quando acabarmos de vez, com a miséria?), o termo Já pensou
83
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mostra o caráter verossímel da premissa, fadada ao relativismo: ―A cada um sua verdade‖
(REBOUL, 2004, p.95). Entretanto, o verbo na terceira pessoa demonstra as duas ações do
governo com a sociedade nesse combate: convoca e divide a responsabilidade.
Assim, uma imagem pode ser excitante ou não excitante, como, também,
autoexplicável ou não autoexplicável. Para persuadir, um cartaz não apena amplifica, mas
apóia-se nas crenças do auditório, num jogo permanente com figuras retóricas (Ibid.). A
figura 13 produzida pela NTU − Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos
− sobre o sistema BRT, relaciona a vontade de um grupo social, que mediante promessas,
reforça a imagem do sistema agregando valor ao seu nome. O céu apresenta uma cor azul com
nuvens brancas (desprovida de poluição) e os ônibus bi-articulados e a cidade ao fundo
possuem ar futurista indicando ao pathos que estamos entrando na ―era do futuro‖, futurista.
Figura 13: Propaganda da Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbanos (NTU)
sobre o sistema BRT

Fonte: www.google.com.br/imagens/ntu.org.br

São listadas as 15 melhores vantagens dos corredores expressos, potencializando a
redução (87% menor) dos níveis de CO285 e redução de 40% no tempo de uma viagem de 10
km. A importância dessas duas vantagens está no fato da mídia associar a quantidade de CO2
no ar ao aumento da temperatura do planeta e, a emissão de gases pela queima dos
combustíveis fósseis (óleo diesel, gasolina, dentre outros), ao aumento da poluição
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atmosférica. Por outro lado, devemos analisar algumas vantagens, que não são esclarecedoras,
e que pode ser de difícil compreensão para a maioria das pessoas leigas: a) a redução de 40%
no tempo gasto de uma viagem é para 10 km; assim, quanto tempo de redução para uma
viagem de mais de 30 km? Será a mesma? b) veículos de alta capacidade e tecnologia ― uma
progressão de ideias ascendente; porém: qual a capacidade de passageiros? A tecnologia é
referente ao designer dos ônibus, ao embarque e ao desembarque, ao tipo de motorização ou
ao tipo de combustível a ser usado? c) sistema de informação ao usuário – um paradoxo; será
feito por meio de cartazes, auto-falantes, TV de LED ou haverá um funcionário em cada
estação para informar? d) baixo custo de implantação ― uma gradação descendente; qual a
referência adotada que permita a comparação com os outros meios de transporte? e) aumento
na velocidade comercial ―, O que significa? É mais conforto para o usuário? f)
potencializador do crescimento urbano planejado ― Qual é o significado? É o enfrentamento
dos problemas urbanos tendo como dualidade a cidade regulada e cidade não-regulada
(informal)? É a melhoria da qualidade de vida do usuário? São elaborações de políticas, de
planos e de estratégias para o megaespaço urbano polinucleado?
Contudo, é inegável que para muitas pessoas as vantagens expressadas no cartaz são
potencializadoras e apontam o lugar da qualidade como preferível, uma vez que remete a algo
novo e único no Município do Rio de Janeiro. Além disso, a precariedade do sistema de
transporte atual, ameaçado pela superlotação e constantes engarrafamentos, torna o sistema
BRT mais eficiente perante os olhares da população.
O slogan da figura 14 evidencia o objeto de persuasão ao pathos – TransCarioca – em
letras maiores e quase em toda a extensão do cartaz.
Figura 14: Slogan de propaganda na Avenida Airton Sena

Pesquisa de Campo (Cartaz propaganda no início da Avenida Airton Sena,
próximo ao Hospital Lourenço Jorge/Barra, sentido Jacarepaguá).
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Observamos que essa palavra que poderia ser escrita com apenas uma letra maiúscula,
é a junção de duas: Trans que indica uma estrada destinada a cortar vários bairros e Carioca,
desde a zona oeste (Terminal Alvorada - Barra da Tijuca) até a Zona Norte - Aeroporto
Internacional Tom Jobim. Logo abaixo, um dos motivos que permite a adesão da população:
BRTs e estações especiais, rapidez e conforto. A palavra Tudo e Conforto indicam
polissemia. A primeira pode remeter à totalidade daquilo a que se está referindo (rápido e
conforto) ou ao conjunto de todas as coisas ou fatos (BRTs, estações especiais, rapidez,
conforto, menos engarrafamento etc). A segunda pode se referir às estações, aos ônibus
especiais ou a rapidez das viagens.
A figura 15 apresenta o outro objeto de persuasão: a TransOeste. Também a junção de
Trans, que indica uma estrada destinada a cortar vários bairros da Zona Oeste, tendo início
no Terminal Alvorada − Barra da Tijuca até Campo Grande e Santa Cruz.
Figura 15: Slogan de Propaganda na Avenida das Américas

Pesquisa de Campo (Cartaz propaganda na Avenida das Américas
(sentido Recreio - Barra), próximo ao Supermercado Mundial,
Recreio dos Bandeirantes)

A metáfora UM RIO MAIS VELOZ PRA VOCÊ é polissêmica e pode ser analisada
sob diferentes aspectos: − Um: quantidade correspondente a uma unidade ou algo de forma
não identificável; − Um Rio pode indicar: numericamente um curso natural de água doce que
pode estar despoluído e por isso corre mais veloz ou um município, que pode ser o Rio de
Janeiro, o qual anda acelerado para desempenhar uma atividade; − Mais Veloz: remete a
noção de velocidade, instigando a prática da velocidade. − PRA VOCÊ: a expressão utilizada
à preposição abreviada de linguagem cotidiana com a intencionalidade (estou te ofertando;
estou te presenteando) de conseguir a adesão da população de baixa renda, a qual necessita de
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um transporte confortável e rápido para os trajetos: casa – trabalho / trabalho – casa ou casa –
lazer / lazer – casa.
A retórica abreviada Cidade Olímpica é o motivo principal de toda essa reestruturação
urbana. Nos dois slogans há a indução às Olimpíadas de 2016 e indiretamente à Copa do
Mundo de 2014. O site www.cidadeolimpica.com instiga o auditório a pesquisar e conhecer o
que a Rio Prefeitura Sempre Presente está fazendo para melhorar a qualidade de vida da
população do Município. No entanto, aqui se inserem dois outros objetivos: solicitar a
―paciência‖ da população e ―compartilhar‖ os contratempos (engarrafamentos, stress etc)
decorrentes das obras. Isso justificará o embelezamento da cidade, um sistema de transporte
mais eficiente e um deslocamento da população de um ponto a outro, em menor tempo.
Enquanto propaganda, as vantagens dos sistemas BRT convergem aos benefícios de
todo esse afluxo de linguagens em efeitos de realidade, de veracidade, de impacto e de
autenticidade. Desse modo, o discurso epidíctico aumenta a adesão do que já existe e é o que
passa a ser aceito pela sociedade, e permite que os problemas socioambientais decorrentes
dessas obras sejam ‗escondidos‘ Assim, pode ser entendido que as propagandas mostram o
BRT como um corredor expresso rasgando e re-urbanizando o ambiente com sua flexibilidade
de rapidez e velocidade. Cabe o questionamento se as propagandas/publicidades dos BRTs
são mais informativas ou mais persuasivas?

4.4 A METODOLOGIA

Tarso Mazzotti (2011) diz que quando algo de novo se apresenta é necessário buscar
no repertório do grupo algo que sirva de referência para a compreensão da novidade. Não uma
novidade qualquer, já que a novidade é um dispositivo que pode implicar mudanças nos
entrevistados– revisão das suas crenças, valores e atitudes – e no mundo social, uma vez que
faz emergir alternativas no que se tem por acertado e correto. Caso não seja assim, o objeto
em questão – sistema BRT – não despertará interesse pelo grupo e será mais um relato de
acontecimentos ou fatos que se ouve, porém não será um objeto de conversação.
A técnica de investigação, para a pergunta anterior e a seguinte questão de pesquisa:
Como os entrevistados representam o sistema BRT, em se tratando de intervenções realizadas
em ambientes urbanos?, utilizou-se um questionário online (anexo C) aos entrevistados (N =
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52)86, o qual induz figuras de pensamento. O questionário é um procedimento de coleta de
dados que possibilita obter respostas por um grande número de entrevistados simultaneamente
sem que ocorra a interferência do pesquisador.
A análise retórica dessas figuras de pensamento teve como base à dissociação tomada
por uma noção unitária e que a divide em dois termos, os chamados ―pares filosóficos‖: o
Termo I e o Termo II, em conformidade com Tratado de Argumentação de Perelman e
Olbrechts-Tyteca (2000), Mazzotti (2007; 2011) e Reboul (2004). O Termo I é o que se
apresenta em primeiro lugar no discurso. É desprovido dos valores e qualidades do Termo II,
que expressa os valores, do que é desejável, do que é preferível fazer ou ter (MAZZOTTI, T.,
2011).
Esta técnica foi utilizada para analisar os argumentos que procuram instituir os
significados de BRT nos corpus discursivos dos entrevistados do Município do Rio de
Janeiro.
Nessa pesquisa, o questionário empregado engloba técnicas quantitativas e
qualitativas, embasando a pesquisa e reduzindo os problemas de adoção exclusiva de um
grupo. Constam questões abertas, fechadas e de múltiplas opções. As questões fechadas
possibilitaram a investigação de idade, de gênero, de escolaridade, de bairro, de rua e de CEP,
além de três perguntas indutoras de respostas ‗sim‘ ou ‗não‘: a) ‗Você sabe que estão
andamento as obras dos corredores expressos BRT Bus Rapid Transit)-(...)?‘; b) ‗Você já
conversou ou discutiu essas vias expressas com alguém?‘; c) ‗Você mora próxima a algumas
delas?‘.‗A que distância você acredita que está de alguma das vias expressas?‘ era a questão
de múltiplas opções.
As questões abertas para a análise retórica foram: a) ‗Apresente cinco (5) palavras ou
expressões que lhe vêm à cabeça quando ouve BRT‘; b) ‗Ordene essas palavras em ordem de
importância (da menor para a maior), explicando o porquê dessa ordem‘. Além da análise
retórica realizou-se a análise pelo teste de Qui-Quadrado que têm o intuito de verificar se
ocorre independência ou não do gênero, do nível de escolaridade, do local de moradia e da
área de influência em função da dissociação das palavras ou expressões que vêm à cabeça
quando ouve BRT.
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Foram 52 entrevistados residentes em sete bairros da Zona Oeste (Barra da Tijuca, Campo Grande, Frequesia,
Jacarepaguá, Pechincha, Recreio dos Bandeirantes, Vargem Grande), sete na Zona Sul (Botafogo, Copacabana,
Flamengo, Humaitá, Ipanema, Laranjeiras e Leblon) e 12 na Zona Norte (Engenho Novo, Ilha do Governador,
Lins de Vasconcelos, Meier, Penha Circular, Piedade e Tijuca. Incluímos aqui: Centro do RJ, Nilópolis, São
João de Meriti, Fonseca e Venda da Cruz na região metropolitana de Niterói).
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4.5 OS RESULTADOS
Perelman e Olbrechts-Tyteca (2000) e Gil (2004) sustentam que é essencial conhecer
as referências de um auditório, pois serão elas a base da argumentação: os fatos, as verdades,
o conhecimento das presunções e aqueles ligados ao preferível, muitos próximos aos lugarescomuns de Aristóteles. Assim, a tabela 20 mostra a relação entre idade, gênero e escolaridade
dos entrevistados, com o intuito de compreender se essas variantes influenciam ou não as suas
respostas.
Tabela 27: Relação entre idade, gênero e escolaridade
dos entrevistados da pesquisa.
Idade/
Escolaridade e
Gênero
18 / 25 anos
26 / 40 anos

Estudante

3

Mestrado

6

8

1
2

41 / 55 anos

1

4

3

56 / 70 anos

5

1

3

12

13

9

Total por
gênero
Total Geral

1
2

Especialização

3

3
6

25

3
3

Doutorado

Outros

Total

5
20

1

1

1

1

1

14

2

2

13

4

3

2

12

6

3

52

A idade dos entrevistados está entre 18 e 70 anos, com 65,4% na faixa entre 26 e 55
anos. Do total de pesquisados, os estudantes representam 11,5%. 48,1% dos entrevistados
possuem especialização, 23,1% possuem mestrado, 11,5% possuem o título de doutor e 5,8%
apresentam ensino fundamental ou médio (tabela 24 e gráfico 7). Assim, 82,7% dos
entrevistados apresentam um curso de pós-graduação. São do gênero masculino 55,8% e
44,2% do gênero feminino.
Tabela 28: Número de entrevistados segundo
nível de escolaridade

Porcentagem

Estudante de Escola Pública

Número de
Entrevistados
0

Estudante Escola Particular

0

0%

Estudante Universitário

6

11,5 %

Especialização

25

48,1 %

Mestrado

12

23,1 %

Doutorado

6

11,5 %

Outros

3

5,8 %

Nível de Escolaridade

0%
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Gráfico 7: Entrevistados segundo o nível de escolaridade

As questões fechadas, transcritas a seguir, permitem avaliar o nível de conhecimento
dos entrevistados e se conversam ou discutem sobre o objeto de pesquisa:
 - Você sabe que estão em andamento as obras dos corredores expressos, os BRT (Bus
Rapid Transit) - Transcarioca (Barra – Aeroporto Internacional Tom Jobim),
Transolímpica (Barra/Recreio à Magalhães Bastos e Deodoro), Transoeste (Barra –
Santa Cruz/Campo Grande, passando por Guaratiba) - no Município do Rio de
Janeiro? 
 - Você já conversou ou discutiu essas vias expressas com alguém? 
Na tabela 25, pode-se visualizar que 92,3% dos entrevistados conhecem o andamento
das obras do sistema BRT e, destes, 65,4% conversam ou discutem sobre as obras, o que
demonstra que as propagandas/publicidades ou slogans da Prefeitura do Rio de Janeiro estão
presentes no cognitivo das pessoas além do fato de muitas transitarem próximo às obras que
estão sendo implantadas no Município. No entanto, 26,9% (14) conhecem, mas não
conversam ou discutem sobre as obras, indicando que elas não são importantes no seu
cotidiano. O mesmo se refere aos 3,8% (2) dos entrevistados que não conhecem e não
discutem as obras.
Tabela 29: Conhecimento dos entrevistados quanto
ao andamento das obras do BRT

ANDAMENTO DAS OBRAS
SABEM E DISCUTEM

NÃO SABEM E NÃO DISCUTEM

34
14
2

TOTAL

52

SABEM E NÃO DISCUTEM
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Ao mesmo tempo, que usamos a conjunção ‗e‘ o advérbio ‗não‘ verificamos que a
argumentação ignora o fato que busca a adesão do auditório, o leitor. Segundo Ruscheinsky
(2004), a Sociologia nos ensina que uma nova ideia não é um atributo específico dos
especialistas e nem dos professores que nos ensinam e, que as concepções de mundo as quais
os indivíduos compartilham são construídas na teia cotidiana das interações e das ligações
entre as coisas. Assim, não saber e não discutir indica que certos fatos cotidianos não
interferem na vida particular de certos entrevistados sociais; é como se os mesmos não
existissem.
Os bairros87 foram separados por zonas, baseadas na Divisão Administrativa do
Município do Rio de Janeiro, ou seja, são 160 bairros organizados em quatro zonas (Norte,
Sul, Oeste e Centro), que foram organizadas na seguinte ordem: oeste, sul e norte, incluindose nesta, os bairros do Fonseca e Venda da Cruz, em Niterói e baixada fluminense.
Duas perguntas indutoras foram usadas para se determinar a distância da residência
dos entrevistados ao ponto mais próximo de um sistema BRT:
 Você mora próxima a algumas delas? ( ) Sim; ( ) Não; 
 A que distância você acredita que está de alguma das vias expressas? ( ) Até 1 km; 
( ) Entre 1 e 5 km; ( ) Entre 5 e 10 km; ( ) Entre 10 e 20 km; ( ) Acima de 20 km.
O objetivo é determinar a percepção de distância dos respondentes ao corredor
expresso mais próximo de sua moradia. Acredita-se que isso permitirá ao usuário dinamizar
suas viagens sem os incômodos de engarrafamentos pelas ruas internas dos bairros, além de
permitir, dentre outros, melhor fluidez de composições policiais, de bombeiros e de
ambulâncias. Para o cálculo aproximado da distância utilizou-se o Google Maps. Verifica-se,
com o auxílio da tabela 30 como os entrevistados percebem a distância de sua residência ao
ponto mais próximo de um dos sistemas do BRT.
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Zona Oeste (Barra; Campo Grande; Freguesia; Jacarepaguá; Pechincha; Recreio; Vargem Grande); Zona Sul
(Botafogo; Copacabana; Flamengo; Humaitá; Ipanema; Laranjeiras; Leblon) e Zona Norte (Centro; Engenho
Novo; Ilha do Governador; Lins de Vasconcelos; Méier; Penha Circular; Piedade; Tijuca; foram incluídos:
Nilópolis; Vilar dos Teles; Venda da Cruz e Fonseca em Niterói).
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Em relação à residência do entrevistado ao ponto mais próximo de um BRT, 26,9%
(14) não determinaram a distância corretamente e, destes, sete sabem sobre o BRT, mas não
conversam e dois não sabem e não conversam.
Os dados demonstram que 73,1% desse grupo conhecem a distância mais próxima a
um BRT. Em aplicações práticas, é comum conhecer a distância entre dois pontos, da sua
residência, ponto A para o local a se chegar, ponto B. Por meio desse conhecimento pode-se
ter acesso a uma das vias expressas e fazer uso dos serviços do BRT.
Para finalizar a coleta de dados, foram empregadas duas questões abertas com o
objetivo de análise retórica:
 Apresente cinco (5) palavras ou expressões que lhe vêm à cabeça quando ouve BRT; 


Ordene estas palavras em ordem de importância (da menos importante para a mais
importante), explicando o porquê dessa ordem.
Dos 52 respondentes, onze citaram e ordenaram as palavras, mas não explicaram o

ordenamento das palavras ou expressões que lhes vêm à cabeça quando ouvem falar do BRT.
Assim, as técnicas de análise retórica e de indução de figuras de pensamento que vêm
à cabeça permitiu dissociá-las nos termos II (preferível) e Termo I (indesejável) ao falar do
sistema viário BRT, o que será visto a seguir.
A análise dessas palavras ou expressões permitiu-se concluir que 71,2% dos gêneros e
65,4% da escolaridade aderissem ao preferível: qualidade, conforto, comodidade, sem
trânsito, rapidez, entre outros como é evidenciado nas tabelas 31 e 32.
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Tabela 31: Evocação mais importante do BRT por gênero
Termos I e II
Termo II: Preferível

GÊNERO
TOTAL
Masculino Feminino
22
15
37

Terno I: Indesejável
TOTAL

7

8

15

29

23

52

Tabela 32: Evocação mais importante do BRT por nível de escolaridade

Escolaridade
Termos I e II
Termo II: Preferível

6

17

Mestrado/
Doutorado
14

Termo I: Indesejável

3

8

4

15

TOTAL

9

25

18

52

Estudantes/Outros Especialização

TOTAL
37

Realizando a análise pelo teste de Qui-Quadrado verificou-se independência entre as
variáveis: evocação mais importante do BRT por gênero e os termos I e II. O teste foi
aplicado a um nível de significância α de 5%. Para este nível de significância e com 1 grau de
liberdade, o valor tabelado é de 3,841. Este valor comparado ao valor observado da estatística
de teste de 0,71 permitiu a verificação de independência entre as variáveis. Em relação à
escolaridade com um nível de significância α de 5% e grau de liberdade 2, o valor tabelado é
de 5,991. Esse valor comparado ao valor observado de estatística de teste de 0,59 permitiu a
verificação de independência entre as variáveis. Isso demonstra que nem o gênero, nem o
nível de escolaridade não influenciam nas palavras ou expressões evocadas pelos
entrevistados.
A análise pelo local de moradia, as evocações preferíveis (tabela 33 e gráfico 8) da
zona oeste foram: velocidade, conforto, trânsito melhor; na zona sul: rapidez, menos
engarrafamento, melhor trânsito e na zona norte: velocidade, transporte melhor e facilidade.
Tabela 33: Evocação mais importante do BRT por região administrativa

Região Administrativa

Termos I e II

ZONA SUL TOTAL
15
37

Termo II: Preferível

ZONA OESTE
9

ZONA NORTE
13

Termo I: Indesejável

7

3

5

15

TOTAL

16

16

20

52
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É importante observar que a Zona Norte e Zona Sul possuem uma grande adesão ao
preferível (81,3% e 75%, respectivamente) em comparação a Zona Oeste (56,3%) acenando
aos agentes públicos que, devido aos constantes engarrafamentos, as regiões necessitam de
uma reorganização do tráfego, principalmente aos acessos para o trabalho da Zona Norte e
Zona Oeste para o Centro e de lazer da Zona Sul e Zona Norte para a Zona Oeste e os
respectivos retornos.
Gráfico 8: Termo I e Termo II por região administrativa
(evocação mais importante).

O Teste Qui-Quadrado mostrou independência entre as variáveis: evocação mais
importante do BRT por região administrativa e os termos I e II. Para um nível de significância
α de 5%. e com 2 graus de liberdade, o valor tabelado é de 5,991. Este valor comparado ao
valor observado da estatística de teste de 2,67 permitiu a verificação de independência entre
as variáveis.
A mesma situação se observa em relação à área de influência (tabela 34 e gráfico 9).
Tabela 34: Evocação mais importante do BRT por área de influência

Área de Influência

Termos I e II

TOTAL

Termo II: Preferível

ADA
9

AID
5

AII (AD)
23

37

Termo I: Indesejável

7

1

7

15

TOTAL

16

6

30

52
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Gráfico 9: Termo I e Termo II por área de influência
(evocação mais importante).

O Teste Qui-Quadrado mostrou independência entre as variáveis: evocação mais
importante do BRT por área de influência (ADA; AID; AII) e os termos I e II. Para um nível
de significância α de 5%. e com 2 graus de liberdade, o valor tabelado é de 5,991. Este valor
comparado ao valor observado da estatística de teste de 2,61 permitiu a verificação de
independência entre as variáveis.
Entretanto, se considerarmos o total de evocações sobre o BRT por gênero (tabela 35)
e por nível de escolaridade (tabela 36), 70,1 % dos entrevistados aderem ao preferível.
Tabela 35: Total de evocações sobre o BRT por gênero

Gênero

Termos I e II

TOTAL

Termo II: Preferível

Masculino
95

Feminino
81

Termo I: Indesejável

36

36

72

TOTAL

131

117

248

176

Tabela 36: Total de evocações sobre o BRT por nível de escolaridade

Escolaridade
Termos I e II

Estudantes/Outros Especialização

TOTAL

Termo II: Preferível

35

92

Mestrado/
Doutorado
49

Termo I: Indesejável

10

31

31

72

TOTAL

45

123

80

248

176

O Teste Qui-Quadrado indicou independência entre as variáveis: total de evocações do
BRT por gênero e os termos I e II. Para um nível de significância α de 5%. e com 1 grau de
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liberdade, o valor tabelado é de 3,841. Este valor comparado ao valor observado da estatística
de teste de 0,32 permitiu a verificação de independência entre as variáveis. A mesma
independência é observada entre as variáveis: escolaridade e os termos I e II. Para um nível de
significância α de 5%. e com 2 graus de liberdade, o χ2obs é igual a 5,55. Esse valor comparado ao
χ2tab = 5,991 permitiu a verificação da independência.

Se considerarmos o total de evocações sobre o BRT por região administrativa tem-se
um equilíbrio em relação ao termo preferível, ou seja, ao novo sistema de transporte (tabela
37 e gráfico 10). Os fatos indicam que essa nova modalidade (corredores expressos
segregados) de transporte de alta capacidade também seja um anseio dos entrevistados,
moradores da zona norte e da zona sul.
Tabela 37: Total de evocações sobre o BRT por região administrativa

Região Administrativa

Termos I e II

ZONA OESTE
Termo II: Preferível
53

ZONA NORTE
59

ZONA SUL
64

TOTAL
176

Termo I: Indesejável

26

18

28

72

TOTAL

79

77

92

248

Essa adesão pelo auditório decorre, provavelmente, pela transferência a um sistema
semelhante realizado por meio de pista demarcada, o BRS (Bus Rapid System). Ele foi
implantado em bairros da Zona Sul e do Centro do Rio de Janeiro e, segundo a Fetranspor88 é
uma organização do tráfego89, permitindo maior fluidez e comodidade aos usuários.
Gráfico 10: Termo I

e Termo II

por região administrativa (total de evocações)

88

BRS - As inaugurações na Zona Sul foram em fev. 2011 e out. 2011, em diferentes pontos. No Centro do Rio
em dez. 2011, jan. 2012 e mar. 2012. Disponível em: <http://www.fetranspor.com.br/brs/>. Acesso em: 03 fev.
2012.
89

De acordo com Marcus Quintella esse sistema foi implantado na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, há
cerca de 20 anos, e que não durou muito tempo por falta de fiscalização adequada. Disponível em:
<http://www.jblog.com. br/ttp.php?itemid=25945>. Acesso em 03 fev. 2012.
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Através da realização do Teste Qui-Quadrado constatou-se a independência entre as
variáveis todas as evocações sobre o BRT por local de moradia e os termos I e II. O teste foi
aplicado a um nível de significância α de 5%. e com 2 graus de liberdade. Nesse nível e grau
de liberdade, o valor tabelado é de 5,991. Este valor comparado ao valor observado da
estatística de teste de 1,19 permitiu a verificação de independência entre as variáveis.
A partir desta constatação, agrupamos os bairros dos entrevistados pela proximidade
ou não das obras do BRT, em ADA, AID e AII (AD) (tabela 38 e gráfico 11)90. Tem-se que o
termo segundo das dissociações de noções foram: conforto; melhoria; rapidez; economia de
tempo e engarrafamento menor. Do conjunto de todas as evocações, o preferível quando
ouvem o BRT foram: rapidez; trânsito melhor; transporte coletivo eficiente e conforto.
Tabela 38: Todas as evocações sobre o BRT
por área de influência

Termos I e II
Termo II: Preferível

Área de Influência
ADA
AID
AII (AD) TOTAL
55
21
100
176

Termo I: Indesejável

24

9

39

72

TOTAL

79

30

139

248

O resultado em cada área de influência pelo termo preferível é muito semelhante:
69,6%, 70% e 75,8% respectivamente, confirmando os discursos persuasivos dos agentes
públicos.
Gráfico 11: Termo I

e Termo II

ADA

90

por Área de Influência (total de evocações).

TOTAL

ADA (Área Diretamente Afetada: Zona Oeste; Penha Circular) – até 5 km; AID (Área de Influência Direta:
Freguesia; Centro de Nilópolis; Piedade; Engenho Novo; Lins de Vasconcelos; Meier) – de 5 a 10 km; AII (AD)
(Área de Influência Indireta/Área Distante): Zona Sul; Centro do RJ; Ilha do Governador; Tijuca; Nilópolis, São
João de Meriti; Fonseca e Venda da Cruz em Niterói) – acima de 10 km.
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Por intermédio do Teste Qui-Quadrado foi constatada a independência entre as
variáveis todas as evocações sobre o BRT por área de influência e os termos I e II. O teste foi
aplicado a um nível de significância α de 5%. Para este nível de significância e com 2 graus
de liberdade, o valor tabelado é de 5,991. Este valor comparado ao valor observado da
estatística de teste de 0,15 permitiu a verificação de independência entre as variáveis.
Desse modo, ao se analisar a relação entre a quantidade de evocações presentes no
termo preferível e o número total de evocações percebeu-se que as estratégias de
comunicação utilizadas pelos agentes publicitários induziram ao auditório a adesão a uma
idéia ou uma atitude, permitindo aos entrevistados ou um determinado grupo adotar certas
linhas de conduta, crenças ou valores frente a esse novo objeto.
Assim, como em qualquer definição, a de BRT decorre de alguma comparação entre o
que é real, indesejável (termo I), e o que parece ideal, verdadeiro, preferível (termo II). É
através dos argumentos cognitivos que possam estar contidos nos corpus discursivos dos
entrevistados que recorreremos à aproximação de duas noções que parecem similares, em que
um (foro) transfere significados ao outro (tema), que os recebe. Uma noção usualmente
unitária pode ser dividida em dois termos em que o segundo estabelece uma hierarquia e é
qualificado superiormente como o preferível, o melhor, o desejável em relação ao primeiro
que é marcado discursivamente pelo uso do indesejável, do pseudo, ou seja, do que falta
(MAZZOTTI, T., 2011).
Assim, os quadros 4 e 5 demonstram a dissociação de noções em relação ao trânsito
cotidiano e ao BRT.
Quadro 4 – Noções dos entrevistados
em relação ao trânsito

TERMO I (indesejável)

trânsito

TERMO II (ideal)

Caos

Rapidez

Engarrafamento

Maior Mobilidade

Quadro 5 – Noções dos entrevistados
em relação ao BRT

TERMO I (indesejável)

BRT

TERMO II (ideal)

Transporte coletivo

Transporte coletivo melhor

Ônibus diesel

Ônibus diesel ecológico
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Essa noção do que é preferível e superior se expressa nos discursos de alguns
entrevistados:
―Viagens mais rápidas, em menor tempo, economia de combustível pelo fato
de também poder andar de transporte público moderno e supostamente mais
confortável‖ (F., 26 a 40 anos, especialista e moradora do Recreio dos
Bandeirantes, Zona Oeste/RJ).‖
―É claro que espera-se que o BRT seja um transporte rápido e que ajude a
pôr fim aos engarrafamentos nas áreas onde vai ser instalado. Mas acredito
que a maior expectativa é que seja um transporte de qualidade, eficiente‖ (F.,
26 a 40 anos, especialista e moradora de Botafogo, Zona Sul/RJ).‖
―Ter um transporte público eficiente é fundamental para a melhor
organização e integração do espaço urbano e para garantir a mobilidade dos
cidadãos. A rapidez é um elemento dessa eficiência‖ (F., 26 a 40 anos,
especialista e moradora do Méier, Zona Norte/RJ).‖

Outros discursos fazem menção ao preferível aos moradores da periferia:
―Penso que o principal benefício do BRT é tratar os moradores da periferia
como cidadãos ao proporcionar-lhes um transporte digno‖ (M., 56 a 70 anos,
especialista e morador do Flamengo, Zona Sul/RJ).

É possível identificar nesta argumentação o benefício que as vias trarão aos moradores
da periferia – inclui-se os moradores do entorno das obras – com um transporte público de
qualidade, eficiente e com conforto, oferecendo-lhes, também, uma maior opção de lazer e
consumo em regiões como Barra e Recreio dos Bandeirantes.
Pelo termo I, indesejável, pseudo (ou falta), tem-se como comentário:
―A falta de publicidade dessa obra e a sua abrangência fazem com que a
imagem do desmando público venha em primeiro lugar‖ (F., 41 a 55 anos,
mestre e moradora de Copacabana, Zona Sul/RJ);
―O maior problema q temos hj no Rio, com relação a transporte, é o fato dos
engarrafamentos constantes... porém acho que o BRT não vai solucionar
esse problema por muito tempo‖ (M., 26 a 40 anos, estudante universitário e
morador de Vilar dos Teles, São João de Meriti/RJ).

Essas argumentações expressam a noção de que essas ações são terapêuticas, ou seja,
são como remédios para dor de cabeça. O efeito da substância ativa fica no organismo por
certo tempo, minimizando a dor e logo depois volta. Dessa maneira, não é estranho que nãoespecialistas fiquem apreensivos quanto à diminuição dos engarrafamentos e, acreditar nas
palavras de especialistas no assunto é tarefa das mais difíceis para quem vêm enfrentando
problemas contínuos de trânsito nas ruas e avenidas do município durante longos anos.
Há os que transferem o termo I (com cunho de problemas ambientais) para o Termo II:

127

―De início toda obra gera transtornos, certo caos e preocupação com prazos e
custos. Mas ao mesmo tempo espera-se que as obras e intervenções tragam
modernidade para o sistema de transporte do Rio de agilidade para o
deslocamento da população‖ (F., 41 a 55 anos, especialista e moradora da
Tijuca, Zona Norte/RJ).

Certos entrevistados usam de metáforas:
― burros trânsito resolvem‖ (M., 56 a 70 anos, mestre e morador de
Botafogo, Zona Sul/RJ).
―boa relação com o trabalho‖ (F., 56 a 70 anos, doutorado, morador de
Laranjeiras, Zona Sul/RJ).

O primeiro morador está afirmando que esse tipo de empreendimento já poderia ter
sido resolvido, permitindo um deslocamento mais rápido e sem engarrafamentos
intermináveis, principalmente na área de Botafogo. O segundo direciona as vias expressas a
uma melhor qualidade de vida já que a mobilidade diminuirá o tempo gasto para se chegar ao
trabalho.
A análise dos corpus discursivos e das palavras evocadas (total: 248) dos entrevistados
dar-se a conhecer que além da propaganda/publicidade/slogan ser persuasiva e conseguir a
adesão por parte dos leitores, há alguns entrevistados que também evocam palavras de cunho
político e de problemas socioambiental, tais como: corrupção, inflação, negociata, obra cara,
especulação, pedágio, desperdício de dinheiro, confuso, mal informado, desmatamento,
desapropriações, poluição, barulho, tumulto, danos e engarrafamento Entretanto, a
comparação entre os significados apreendidos pelos entrevistados permite-nos distinguir no
segundo termo, as qualidades preferíveis em relação ao BRT.

4.6 CONCLUSÃO:
O interesse dessa pesquisa foi verificar as possibilidades de utilizar o estudo das
Representações Sociais como instrumento para a obtenção de como os entrevistados
representam o sistema BRT em se tratando de intervenções realizadas em ambientes urbanos.
A ideia inicial é que diferentes RS constrõem diferentes RS de um dado objeto, em função do
tipo de relação que os grupos estabelecem com esse objeto a partir de seus conhecimentos, de
suas práticas sociais e da forma que cada participante desses grupos se apropria
cognitivamente desse objeto. Representações que não seriam de todo diferentes, devido às
categorias comuns a elas conferidas por meio de ideologia dominante, ou seja, de
representações hegemônicas.
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Assim, a partir de um objeto comum é possível apreender valores, interesses, sentidos
e significados, definindo e redefinindo as interações entre os entrevistados dos diversos
grupos sociais, na construção da representação. Perelman e Olbrechts-Tyteca (2000)
sustentam que a noção de grupo é eminentemente instável, sujeito à controvérsia, porém é de
fundamental importância nessa construção.
Outra reflexão a se considerar são as campanhas publicitárias que utilizam slogans
como argumentos retóricos para persuadir seu público a aceitar uma tese. De acordo com
Carvalho, a publicidade usa de estratégias para influenciar o auditório ordenando,
persuadindo e seduzindo, ou seja, fazendo agir, fazendo crer e buscando prazer (apud
Dittrich, 2006).
Assim, os publicitários buscam a melhor forma de anunciar e persuadir os leitores,
usam de estratégias para obter mais retorno para a empresa, editam comportamentos, hábitos,
personalizam marcas e criam diferenças sociais. São exemplos dessas estratégias as
propagandas da caneta Mont Blanc e das sandálias Melissa.
Na situação retórica, a posição do orador – ethos – é determinante em uma
argumentação, já que o auditório – pathos – é quem avalia o que é dito e a influência da
imagem não pode ser desvinculada de seu orador, pois há a possibilidade de perder seu efeito
de persuasão. Assim, o recurso linguístico e estilístico empregado nas campanhas do BRT
enfatizam as necessidades fundamentais ao desenvolvimento humano: emprego, educação e
um transporte público eficiente e de baixo custo.
Tomando como base esses referenciais, a análise do questionário sobre o sistema BRT
revelou que a idade dos participantes, a escolaridade, o gênero e local de residência parecem
não interferir nos resultados obtidos. Por outro lado, o tipo de vínculo com as obras do BRT
de certos participantes (3,8%) – não conhecem e não discutem o andamento das obras do BRT
– é uma variável que, também, não interfere nos resultados finais. Entretanto, uma variável
marcante é que 96,2% dos entrevistados sabem da existência das obras que transpassam os
bairros de oeste à oeste (TransOeste) e de oeste à norte em duas frentes (TransCarioca e
TransOlímpica).
Tal constatação reafirma que as propagandas e os slogans – ex.: Um Rio mais veloz
pra você – são eficientes para se conseguir a adesão da população, como se observa nessa
fala: ―Viagens mais rápidas, em menor tempo, economia de combustível pelo fato de também
poder andar em transporte público moderno e supostamente mais confortável‖.
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Aqui, se verifica a característica de identidade dos grupos, que marcada pela ideologia
dominante, justifica as ações práticas dos diferentes grupos na construção da significação do
sistema BRT.
Como em qualquer definição, a de BRT decorrerá de alguma comparação entre o que
é indesejável (termo I) e o que parece ideal, verdadeiro, preferível (termo II). Assim, a
dissociações de noções produzidas pela comparação entre os entrevistados e as campanhas do
BRT é pertinente e persuasiva. Seus principais pontos são: a) as argumentações assentam-se a
lugares do preferível: qualidade; ordem; eficiência, etc; b) as técnicas argumentativas das
campanhas fundam-se em valores comprovados em muitas capitais estrangeiras; c) o fato de
que as campanhas possam ser melhor compreendidas pela população, conscientizando-as da
importância e da necessidade da adesão aos corredores expressos.
A constatação está presente na figura 13 produzida pela Associação Nacional das
Empresas de Transportes Urbanos (NTU) e, nas figuras 14 e 15, da Prefeitura do Rio de
Janeiro, que evidenciam as vantagens dos sistemas BRT que convergem a um transporte
público eficiente. A propaganda faz menção, dentre outros a um ar futurista; à acessibilidade,
à flexibilidade, à rapidez, à modernidade, à tecnologia, ao baixo custo de implantação e,
principalmente, à preocupação com o meio ambiente, através da redução das emissões de
CO2. Já o prefeito afirma e promete que, em poucos anos, circular pela cidade vai ficar
melhor: ―Estamos mudando o panorama, o deslocamento do carioca na cidade. Recuperamos
décadas sem grandes investimentos em mobilidade urbana que, atingirão, pela primeira vez, a
cidade como um todo. Em poucos anos, circular pela cidade vai ficar melhor‖ (O GLOBORio Barra, 2012) e um morador reafirma: ―O trânsito, às vezes, fica lento, mas sei que isso é
temporário e por um bom motivo‖ (BOERE, 2012). Entretanto, a de se levar em consideração
que a propaganda ou slogan ‗esconde‘ o real motivo das obras, ou seja, os impactos
socioambientais. Em prol do Monte Olimpo os agentes sociais, de forma política, se julgam
onipotentes para dividir ou reurbanizar o espaço geográfico e acabar com os sonhos de
inúmeras famílias que por décadas lutam por seu espaço territorial. Isso é constatado na
evocação de cinco palavras ou expressões que vêm à cabeça dos entrevistados quando ouve
BRT. São palavras que fazem menção ao político por acreditarem que as obras são caras, que
há corrupção, que as informações são confusas e insuficientes, que haverá pedágio, que tudo é
negociata, entre outros, e em relação aos problemas socioambientais são os engarrafamentos
decorrentes das obras, as desapropriações de moradias formais e não-formais, aos
desmatamentos – principalmente o da construção do túnel da Grota Funda – a retirada de
árvores, o barulho de máquinas, equipamentos e buzinas de automóveis. Assim, instituições
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como o Estado e o mercado, encontram sérios limites epistemológicos e políticos para
enfrentar os problemas ambientais já que fragmentam, simplificam e subordinam a lógica da
organização social.
Por fim, a análise do corpus discursivos da importância do BRT pelos entrevistados
indica que operamos dissociações de noções que sustentam a representação hegemônica do
BRT.
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CONCLUSÕES
É no espaço urbano, lugar do convívio da diferença, da prática política, da
inventividade das instituições e da segregação sócio-espacial, que apreendemos os
significados acerca dos acontecimentos diários. Nele aprendemos alguns pontos essenciais,
entre eles: (a) a interagir com estranhos, a nos mover na multidão e a incorporar normas
sociais básicas; (b) usufruir de oportunidades de relaxamento e entretenimento, implicando
em relacionamentos interpessoais; (c) construir uma arena para a cidadania, ou seja, ensinar
as pessoas a agirem em conjunto com as suas diferenças; (e) que as ações políticas ganham
visibilidade, por exemplo: Morar Carioca; Porto Maravilha. São algumas características em
que os agentes sociais, entre eles o poder público, se baseiam para as ações no espaço
geográfico que permitem adesões às remodelações urbanísticas, ou seja, fazem e refazem a
cidade.
É inegável que a oportunidade de sediar as Olimpíadas de 2016 e a Copa do Mundo de
2014 abriu perspectivas para o Município do Rio de Janeiro de realizar alterações urbanísticas
estruturais na região metropolitana e no seu entorno, tendendo atender demandas urbanas,
entre elas o sistema viário de transporte. Seguindo essa linha de pensamento, faz-se da análise
retórica um instrumento para verificar se as pessoas consideram que uma obra, como a do
BRT, é um impacto relevante.
Jodelet (2001) e Reboul (2004) acreditam que a comunhão em torno de valores é
essencial para as relações interpessoais na construção de identificações, no partilhar de
opiniões e de ideias, assegurando um vínculo social. Portanto, a credibilidade do discurso é
ter a intenção de induzir certa disposição entre os ouvintes.
Desse modo, (1) o RAS – EIA Simplificado expõem claramente que a obra é muito
mais importante que os impactos ambientais registrados, utilizando de eufemismos em
diversas passagens, ou seja, a obra pode gerar um grande impacto socioambiental, mas o valor
econômico é muito mais relevante. Essa maneira de ver não se aplica quando se trata de
impactos em áreas rurais, como mostra o acalorado debate em torno do Código Florestal e do
recente acordo no Congresso entre a parte governista e a ruralista, dependendo a seguir da
votação do Senado e do veto ou não da Presidência da República; (2) a utilização da análise
estatística, por meio de associação Qui-Quadrado, para saber se há vinculação entre as
variáveis: sexo, idade, escolaridade, moradia e área de influência, mostraram que não existe
qualquer vínculo, mas a representação ou opinião acerca de impacto socioambiental indicou
duas visões: a antropocêntrica e a socioambiental. No entanto, a visão antropocêntrica
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continua a mesma de décadas passadas, ou seja, os homens destruindo a ‗natureza‘, mas
nunca se refere ao imediato, no caso o urbano, já que o urbano não é natural; (3) as evocações
de impacto ambiental decorrente das obras sobre o território urbano dos entrevistados são
argumentos baseados no cotidiano vivenciado por cada indivíduo, alguns estão ligados ao
universo particular ou pessoal do entrevistado, ou seja, a rua onde mora ou na destruição da
mata para a construção do túnel da Grota Funda; (4) a de se considerar que a representação de
meio ambiente e de impacto ambiental pode ter uma formação ecológica por parte de
estudantes e de profissionais com especialização e mestrado, mas isso não confere uma
relação com o sistema socioeconômico, já que não ocorre uma preocupação com suas causas
ou com as identificações de estratégias para mudanças no processo produtivo visando um
sistema sustentável; (5) nenhuma organização ambientalista, nenhum político dos diversos
partidos, nenhum jornal, nem mesmo associações de bairros conduziram campanhas tendo
como razão o impacto ambiental relevante das obras em curso; (6) muitos ambientalistas
esbravejam a respeito da construção da hidroelétrica de Belo Monte, contra os incêndios no
cerrado e na Amazônia Legal, outros se mobilizam para proteger patrimônio arqueológico
encontrado na região do Porto do Rio, para proteger rãs em via de extinção... mas nada
fizeram e nada fazem quando uma obra urbana atravessa territórios sociais, dividindo
comunidades e bairros, atinge recursos hídricos, desapropria moradias formais e não-formais,
degrada a flora e a fauna, e impermeabiliza o solo em nome de uma reurbanização, de um
embelezamento e de melhor qualidade de vida.
Entende-se que o ambientalismo é uma política que toma para si alguns conceitos da
ciência Ecologia e os distorcem e desfalcam em nome de um valor maior: a natureza, a Gaia,
etc. É um cientismo, como foi o racismo e outras ideologias, como a ligação direta entre os
genes e a inteligência, dentre outros, surgidas no século XX e que ainda é utilizada em aulas
de Biologia. Essa ideologia divide o mundo em duas partes: o artificial, no qual se encontram
as cidades e as vias que as ligam, e a natural, tudo que não é cidade. O que não é cidade é
natural. Essa dissociação do espaço geopolítico permite que uma mobilização para salvar as
Lagoas da Barra da Tijuca e de Jacarepaguá, para salvar baleias, mas não para salvar as
pessoas que são desalojadas de suas residências, lojas, igrejas e escolas onde convivem por
décadas. Também impede que se retire a população que moram nos morros, antes que
aconteçam as catástrofes como o do morro do Bumba, bem como as áreas de proteção
ambiental no espaço urbano, caso das moradias na APA do Jardim Botânico.
Essa ideologia ambientalista que toma para si algumas bandeiras, distorcendo-as para
atender o que os seus oradores preferem ou desejam. Esses autores pretendem controlar e
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modificar as condutas das pessoas na direção que elas julgam corretas, e se revestem de porta
vozes da natureza, falam por ela, pois ela não tem voz, e falam o que querem, empregando,
por vezes, a técnica do medo. Essa é produzida e consumida por pessoas que vivem nas
cidades, que desconhecem as condições de vida e trabalho do setor agrícola (nele incluído a
produção animal), que eles consideram predatório. Muitas pessoas se mobilizam para
protegerem os índios que vivem bem longe das cidades, mas desconhecem os que vivem nas
margens urbanas.
Nesse contexto, a análise dos documentos mostrou claramente uma ideologia política
e econômica, que tem por meta atender as demandas imediatas das pessoas e da comunidade
olímpica internacional, o que dá para desconhecer os problemas das obras do BRT [o projeto
foi declarado de Utilidade Pública por Decreto Municipal] e de leis, que proibiam a venda de
bebidas alcoólicas nos estádios e que foram anuladas em nome das Olimpíadas de 2016 e da
Copa do Mundo de 2014.
Então, qual a representação hegemônica a respeito do BRT? A mesma da propaganda
do governo municipal, daí a sua eficácia. Ao expor a dinâmica da retórica e seus mecanismos
de persuasão, expressou-se o que as pessoas acreditam. Não é um truque, é uma manipulação
de consciências. É a expressão sistematizada do que as pessoas acreditam. Não cabe
denunciar as propagandas ou slogans como manipulação. Elas estão dizendo de forma
organizada o que se espera: mobilidade rápida, facilidade de circulação, bons ônibus, menor
poluição, ligações entre diversos pontos da cidade, com os menores custos possíveis, melhor
qualidade de vida. Logo, os impactos socioambientais reais são desconsiderados, são um mal
menor, ou seja, um MAL necessário. Mesmo as associações que defendem suas propriedades,
como o Bosque Paradiso e a Rua Uranos, têm em comum a adesão pelas obras, só não querem
ser prejudicados. Acreditam que há impacto, mas não o enxergam. Isto tudo é desejado pelas
pessoas, por isso apóiam e sustentam as obras do BRT e as querem por todos os lados.
Finalmente, cabe a pergunta: Por que os ambientalistas cariocas não se mexeram para
mitigar a obra do BRT? Porque são tão urbanos como qualquer outro carioca. A ideologia
ambientalista só opera quando atinge o ‗natural‘, como os índios da Curva Grande do Xingu,
a queimada no Parque Nacional da Serra da Canastra ou ladrarem contra o sensato Código
Florestal.
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APÊNDICE A

Questionário sobre BRT
Universidade Estácio de Sá
Mestrado em Educação
Representação Social e Práticas Educativas

MESTRANDO: Marcos Antonio Magnani Carneiro
magnani1@ig.com.br
Idade


Até 18 anos



Entre 18 e 25 anos



Entre 26 e 40 anos



Entre 41 e 55 anos



Entre 56 e 70 anos



Mais de 70 anos

Sexo


Masculino



Feminino

Escolaridade

Bairro

Rua

CEP
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Você sabe que estão construindo vias expressas, os BRTs (Transoeste; Transolímpica;
Transcarioca), no Município do Rio de Janeiro?


Sim



Não

Você já viu/ ouviu alguma propaganda sobre essas vias expressas?


Sim



Não

A questão principal é um jogo de linguagem, solicito que você associe
uma palavra ou expressão à outra.
Por exemplo: Se seu time de futebol fosse uma coisa, que coisa ele seria? Pode ser
qualquer coisa que lhe venha à cabeça.
Uma pessoa respondeu: Leão. Por quê Leão? Porque é muito corajoso e forte.
Outra pessoa disse: Pedreira Por quê? Porque é duro de atravessar.
Então, se o BRT fosse uma coisa, que coisa seria? Por quê?
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APÊNDICE B

2º Questionáro de Pesquisa
UNESA - UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
Mestrado em Educação
Representações Sociais e Práticas Educativas
MESTRANDO: Marcos Antonio Magnani Carneiro
magnani1bio@gmail.com
Idade


Até 18 anos



Entre 18 e 25 anos



Entra 26 e 40 anos



Entre 41 e 55 anos



Entre 56 e 70 anos



Acima de 70 anos

Sexo


Feminino



Masculino

Esolaridade


Estudante Escola Pública



Estudante Escola Particular



Estudante Universitário



Especialização



Mestrado



Doutorado



Outros

Bairro
Rua
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CEP
Você sabe que estão em andamento as obras dos corredores viários BRTs
(Transcarioca; Transolímpica; Transoeste) no Município do Rio de Janeiro. Você
acredita que essas obras estão provocando algum impacto ambiental?


Sim



Não

O impacto ambiental ocorre em (pode marcar três opções):


ambiente urbano



ambiente rural



florestas



cerrado



matas



rios, mares e lagos



na atmosfera



na rua onde mora



nas queimadas



nos deslizamentos

Das três opçoes marcadas, coloque-as em ordem crescente de impacto

Para você (em poucas palavras) o que significa impacto ambiental?
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APÊNDICE C

3º Questionário de Pesquisa
UNESA - Universidade Estácio de Sá
Mestrado em Educação
Representações Sociais e Práticas Educativas

MESTRANDO: Marcos Antonio Magnani Carneiro
magnani1bio@gmail.com
IDADE


Até 18 anos



Entre 18 e 25 anos



Entre 26 e 40 anos



Entre 41 e 55 anos



Entre 56 e 70 anos



Acima de 70 anos

SEXO


Feminino



Masculino

ESCOLARIDADE


Estudante de Escola Pública



Estudante Escola Particular



Estudante Universitário



Especialização



Mestrado



Doutorado



Outros

BAIRRO
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RUA
CEP
Você sabe que estão em andamento as obras dos corredores expressos BRT (Bus
Rapid Transit) - Transcarioca (Barra - Aeroporto Internacional Tom Jobim);
Transolímpica (Barra / Recreio à Magalhães Bastos e Deodoro); Transoeste (Barra Santa Cruz / Campo Grande, passando por Guaratiba) - no Município do Rio de
Janeiro?


Sim



Não

Você já conversou ou discutiu essas vias expressas com alguém?


Sim



Não

Você mora próxima a algumas delas?


Sim



Não

A que distância você acredita que está de alguma das vias expressas?


Até 1 Km.



Entre 1 e 5 Km.



Entre 5 e 10 Km.



Entre 10 e 20 Km.



Acima de 20 Km.

Apresente cinco (5) palavras ou expressões que lhe vêm à cabeça quando ouve BRT.
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Ordene essas palavras em ordem de importância (da menor para a maior), explicando

o porquê dessa ordem.

AGRADEÇO A AJUDA
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APÊNDICE D
E-MAIL A AMBIENTALISTA
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APÊNDICE E

TECNOLOGIA

Tipologia do Motor

Em relação às alternativas tecnológicas, descritas no item 4.2.1.1, Tipologia do Motor:
Combustível e Potência da RAS (2011) relativas aos principais componentes dos veículos
rodoviários de transporte de passageiros em áreas urbanas, não estão inteiramente definidas,
principalmente, pelo tipo de combustível. No RAS [Relatório Ambiental Simplificado] –
Transcarioca os combustíveis a serem utilizados nos ônibus articulados BRT poderão ser:
Diesel, GNV (Gás Natural Veiculado), GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), Etanol, Modelo
Híbrido Diesel-Elétrico e Células de Combustível. Não ocorre, nas considerações sobre o uso
desses combustíveis, uma tabela comparativa sobre potência do motor, o custo por quilômetro
e da manutenção, de acordo com os combustíveis e os poluentes emitidos. Pela análise
[especificar qual análise], o óleo diesel deve ser o preferido para o uso nas frotas dos ônibus
articulados. Porém não se sabe porque não foi analisado o modelo VLT (Veículo Leve sobre
Trilhos), nem em quais bases científicas estão os valores percentuais apresentados pela
consultoria.
A melhoria da qualidade de vida dos cidadãos poderia estar no uso de transporte ainda
mais moderno, com maior capacidade no transporte de passageiros, como os VLT (Veículos
Leves sobre Trilhos) já previstos para a região Central e Portuária da Cidade do Rio de
Janeiro (Figura 16), em uma extensão de 52 km91 (figura 17) (RIO, 2011; NASCIMENTO;
VALLEJOS, 2012).

91

Disponível em: <http://www.portomaravilha.com.br/web/esq/projEspVLT.aspx>. Acesso em 25 mai.2011.
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Figura 16: Projeto de VLT na Avenida Rio Branco

Fonte: http://www.portomaravilha.com.br/web/esq/projEspVLT.aspx.
Figura 17: Porto Maravilha – 52 Km de extensão

Fonte: CARION (2012) - http://www.mobilize.org.br/noticias/2385/vlt-no-rio-primeira-linha-deveoperar-em-2014.html. Acesso em: 24 jul. 2012

Esse sistema é considerado um transporte sustentável, de alta tecnologia, baixa
interferência urbana e ambiental e presente em diversas capitais do exterior e em algumas
cidades do Brasil.
O uso alternativo de energia é enfatizado pelos pesquisadores David, David e Pereira
da COPPE/UFRJ, pelo engenheiro Marcelo Schwob, do INT (Instituto Nacional de
Tecnologia) e de Peter Alouche, da Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de
Janeiro). David, David e Pereira (2011), do Programa de Engenharia de Transportes
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PET/COPPE/UFRJ, assinalam que o uso de VLT híbrido reduziria em 84% o custo de
combustível em relação ao ônibus Padron92 e, acarretando uma redução na emissão de
substâncias tóxicas na atmosfera; além de ter a capacidade de transportar 400 pessoas, 331
pessoas a mais que os ônibus Padron.
A Tabela 25, segundo os autores, mostra uma comparação de consumo médio e
potencial de emissões de CO2 (gás carbônico) em quatro tipos de veículos de transporte de
passageiros.
Tabela 39: Tabela de comparação entre veículos a diesel e GNV.
Veículo de
Unidade de Consumo
Transporte de
Consumo
Médio
Passageiros
Padron
Litro/Km
0,420
Microônibus Litro/Km
0,230
Van
Litro/Km
0,153
VLT a GNV Nm3/Km
0,585

Índice de
Emissão

Lotação
(passg)

20,2
20,2
20,2
15,3

69
28
15
400

Consumo
Consumo
por Mil
Base
passg.Km
6,09
100
8,21
135
10,22
168
1,46
24

Emissão
por Mil
Pass.Km
122,96
165,93
206,49
22,38

Emissão
Base
100
135
168
18

Fonte: David, David e Pereira, 2011.
Tomando por base o ônibus Padron (que utiliza diesel), observa-se que VLT a GNV
possui potencial para reduzir o consumo e as emissões de CO2 em 3/4 e 4/5, respectivamente.
Segundo os autores, como estudo de caso, este tipo de veículo seria uma alternativa para a
linha 3 do Metrô, ligando o Rio a Niterói utilizando os pilares da Ponte Presidente Costa e
Silva (Ponte Rio-Niterói) em vez do túnel submarino que poderá consumir 2/3 do orçamento
previsto para esse tipo de obra. Por que não ser uma alternativa para o sistema BRT, já que
possui uma reduzida tara (peso)?
Marcelo R.V.Schwob, engenheiro do Instituto Nacional de Tecnologia (INT), aponta a
propulsão elétrica93 como mais uma alternativa ao provável uso do diesel nos ônibus
articulados do Sistema BRT. Em uma palestra (Propulsão elétrica e mobilidade urbana no Rio
de Janeiro – Estudo de caso da Transcarioca) proferida em 18 de outubro de 2011 no INT,
integrando a programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, o engenheiro

92

Em abril de 1979, o GEIPOT (Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes) submeteu as empresas
fabricantes de ônibus uma versão preliminar das especificações básicas para padronização dos ônibus – Projeto
Padron. Em São Paulo, a CMTC e a EMTU padronizaram a configuração dos ônibus, em que teriam as seguintes
características (tamanho/capacidade/destino), dentre outras: Ônibus Padron pequeno – até 10 m./ 75 pass./linhas
periféricas; Ônibus Padron médio – até 12 m./ 105 pass./ centros urbanos e regiões metropolitanas; Ônibus
Padron Articulado – 18 m./ 165 pass./ corredores exclusivos. Os motores devem ter potência mínima de 200 HP.
Fonte: TURNBULL, João Marcos. 2009. Disponível em: <http://www.skyscrapercity.com/archive/index.php/t885152.html>. Acesso em 01 mar. 2012.
93

Disponível em: <http://www.int.gov.br/noticias/engenheiro-do-int-aponta-propulsão-eletrica-como-alternativaao-diesel-em-brt-transcarioca>. Acesso em 13 dez. 2011.
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mostrou um estudo comparativo das condições técnicas (consumo energético e emissões) e
econômicas (custos operacionais) do sistema de operação das diferentes opções de transporte
rodoviário urbano em vias expressas. O tecnologista assinala o impacto positivo de
combustíveis como biodiesel, gás natural, etanol e, principalmente, a propulsão elétrica
híbrida ou dedicada94. Quem não se lembra dos ônibus elétricos dos anos 60 no Rio de Janeiro
(figura 36)?
Figura 18: Ônibus Elétrico dos anos 60.

Fonte: Palestra do Engenheiro Marcelo Schwob

Ele argumenta o alto custo da importação de diesel, os grandes investimentos das
refinarias no processo de dessulfurização e da quantidade elevada de óxidos de enxofre e
outros gases tóxicos eliminados para a atmosfera.
Ainda segundo o autor, ―o corredor dará vazão ao transporte de 350 mil pessoas por
dia através da interconexão de modais, ajudando a desafogar o trânsito diário e facilitará o
acesso aos estádios durante a Copa e, principalmente, ao Parque Olímpico e a outros pontos
das Olimpíadas de 2016‖ (INT, 2011). É mais uma opção para a redução do custo energético,
a melhoria do serviço à população, com menor tempo de deslocamento e mais conforto.

94

Híbridos diretos: MCI opera como acionador do gerador elétrico. Sistema mais empregado em ônibus.
Híbrido Paralelo: MCI opera como acionador do gerador e como propulsor direto, conforme programação.
Demanda menor capacidade de armazenamento (baterias, capacitores e volantes de inércia) para o motor
elétrico. Maior potência de propulsão. Dedicados: apenas motor elétrico como propulsor, podendo ter
alimentação externa (trólebus), própria por baterias plug in (ônibus, trens, metrôs, bondes, etc) ou as duas
soluções (Fonte: palestra do engenheiro Marcelo Schwob).
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Entretanto, o engenheiro Peter Alouche, em março de 2010, proferiu palestra em
Seminário na Firjan95 sob o título Escolha da tecnologia para um transporte urbano
sustentável: Alternativas sobre trilhos. Nessa palestra, o engenheiro argumenta os critérios de
seleção de um Sistema de Transporte Urbano que leve em consideração a questão urbana e o
meio ambiente, entre outros a tecnologia que determina os impactos ambientais (poluição,
ruídos, energia, etc) e de entorno e a implantação adequada. O autor esclareceu que o custo de
uma alternativa de transporte coletivo de massa deve considerar o ciclo de vida do projeto, ou
seja, o investimento, a operação, a manutenção e a renovação. Ele mostrou as características
dos diferentes tipos de VLTs -- Cuiabá (Brasil), Strasbourg (França), Lyon (França),
Manchester (Inglaterra), Porto (Portugal), Dublin (Irlanda), Bilbao (País Basco), San Diego
(Estados Unidos), Melbourne (Austrália), Nova Jersey (Estados unidos), Grenoble (França) e
Argentina --, Metrôs Leves -- VLTs de maior porte: Valencia (Espanha), Medellín
(Colômbia), Monterrey (México), Metrô -- São Paulo (Brasil), Londres (Inglaterra), Metrô
Regional (Trem Metropolitano – CPTM, Expresso Leste; RER de Paris) e finalizou com uma
comparação (vantagens e desvantagens) entre BRT e VLT e a mensagem de que a questão
ambiental em termos de poluição, consumo de energia e desenvolvimento sustentável são
fundamentais, além de que é preciso saber o que a população quer para o seu futuro e a
escolha do modal de transporte é uma questão política.

Combustíveis

Os combustíveis são materiais capazes de liberar energia 96 quando ocorre uma
mudança em suas estruturas químicas. Possuem energia acumulada, podem queimar com
certa facilidade e são usados para o uso em diversas máquinas de combustão, além de serem
utilizados para gerar energia elétrica.
A seguir são apresentados algumas considerações sobre os principais combustíveis97
usados em máquinas de combustão.
95

Seminário Firjan: ALOUCHE, Peter L. Mobilidade urbana e os projetos para a Copa e a Olimpíada. O Rio de
Janeiro crescendo para não parar. Disponível em: <http://www.firjan.org.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?
fileld ....> Acesso em: 03 abr. 2011.
96

A energia hidráulica, solar, eólica, fóssil, de biomassa e nuclear são as principais fontes de energia. Fonte:
Leila Coutinho – Professora de Química de Escolas Públicas (Colégio Militar do Rio de Janeiro) e Particulares.
97

Projeto Energia em ppt. Aula proferida pelos Professores Leila C.M. Carneiro e Ricardo Luigi, docentes da
rede pública e particular no Município do Rio de Janeiro; Combustível - Disponível em: <www.pt.wikipwdia.
org/wiki/Combustível>;<www.mundoeducacao.com.br/quimica/combustiveis.html>. Acessos em: 10 out. 2011;
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Os combustíveis fósseis são o carvão mineral, o petróleo e o gás natural. A combustão
do carvão permite a emissão de grandes quantidades de gás carbônico (CO2), o que não é
recomendável para o meio ambiente.
Do refino do petróleo, são extraídos produtos como solventes, gasolina, óleo diesel,
lubrificantes, querosene, gás de cozinha (GLP98) e matéria-prima para a fabricação de
plásticos e asfalto. Seu maior campo de aplicação encontra-se nos combustíveis usados em
transportes motorizados, usinas termelétricas e equipamentos industriais. O petróleo é uma
mistura complexa de inúmeros compostos orgânicos, com predominância quase absoluta de
hidrocarbonetos.
O gás natural é mais leve que o ar, sendo constituído majoritariamente por metano
(CH4). A sua combustão apresenta baixos índices de gás carbônico, compostos de enxofre e
nitrogênio, é altamente inflamável e encontra-se em reservatórios subterrâneos perto do
petróleo. Sua matriz energética é ecologicamente correta, porém não-renovável, uma vez que
leva milhares de anos para ser formado. Em comparação ao GLP (petróleo), apresenta
menores riscos de explosão, já que é mais leve que o ar. Dissipa-se rapidamente pela
atmosfera em caso de vazamento, ao contrário do GLP que por ser mais pesado que o ar,
permanece acumulado junto ao local de vazão.
Os três combustíveis fósseis (carvão mineral, petróleo e gás natural) foram formados
há milhões de anos, na época dos dinossauros, daí o nome de combustível fóssil.
Gás Natural Veicular (GNV) é uma mistura de hidrocarbonetos leves, de origem
fóssil, isolados ou misturados ao petróleo. Sua composição é variada: gás metano, etano,
propano, butano e outros em menores quantidades. É incolor, inodoro, atóxico e mais leve que
o ar. É fortemente econômico, pois além de economizar cerca de 60% de combustível, não
produz depósitos de carbono no motor aumentando seu bom funcionamento e retardando a
necessidade da troca de óleo, além de emitir menor quantidade de poluentes. Possui melhor
rendimento térmico.
Os mais importantes biocombustíveis são o etanol e o biodiesel. O álcool (C2H6O) é
pouco poluente e sua fonte de energia (cana-de-açúcar) é renovável. Alguns países já estão
adicionando o etanol à gasolina como forma de diminuir a emissão de poluentes e o efeito
estufa. Seu poder calorífico é de 6300 cal/g. O Biodiesel é um combustível originário de
oleaginosas, como mamona, palma, amendoim, dendê, babaçu e soja. O biodiesel é um ótimo
MAZIERO; CORRÊA; TRIELLI et al, 2006; APPEL; BRAUN; SCHAMAL, 2003; AZUAGA, 2000;
GUARIEIRO; VASCONCELLOS; SOLCI, 2011.
98

GLP – Gás Liquefeito de Petróleo
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lubrificante e pode aumentar a vida útil do motor. O poder calorífico do biodiesel é igual ao
do diesel.
Já a queima de combustíveis fósseis derivados de petróleo lança na atmosfera
poluentes como hidrocarbonetos (HC), gás carbônico (CO2), monóxido de carbono (CO),
óxidos de nitrogênio (NOx), óxidos de enxofre (SOx), material particulado (MP) e outros,
nocivos à saúde, principalmente por combustão incompleta - motores à combustão
desregulados (MAZIERO; CORRÊA; TRIELLI et al ,2006; APPEL, 2003; AZUAGA, 2000).
Os óxidos de carbono, óxidos de nitrogênio (NOx) e óxidos de enxofre (SOx), alcoóis,
aldeídos, hidrocarbonetos (HC), ácidos orgânicos e material particulado são denominados
poluentes primários e podem reagir entre si ou sofrerem fotólise, produzindo poluentes
secundários, como ozônio, nitratos de peroxiacetila (PAN) e outros, tão nocivos ao meio
ambiente quanto os primários (GUARIEIRO; VASCONCELLOS; SOLCI, 2011).
Pelo exposto aqui, o meio ambiente agradeceria a escolha do combustível certo.
No item ―não realização do empreendimento‖ é visível à preocupação com centenas de
milhares de pessoas que visitarão o Rio de Janeiro no período dos eventos esportivos de 2014
e 2016 e, também, com o elevado teor de emissão de CO2 e o tempo gasto com deslocamento,
devido à saturação das vias urbanas. Mas a preocupação deveria ser igualmente direcionada
para outras vias adjacentes, estreitas e inadequadas, que são utilizadas pelos moradores dos
bairros vizinhos ao BRT. Será que esse corredor viário diminuirá o engarrafamento das ruas
adjacentes ao seu traçado? Será que os terminais de integração e o terminal Ilha suprirão as
demandas de usuários?

IMPLANTAÇÕES DE PONTES, VIADUTOS, ALARGAMENTOS E OUTROS

A implantação dos corredores expressos e de diversas ‗obras de arte‘ provocará
mudanças em bairros promovendo alterações, dentre outros: na paisagem urbana; no tráfego,
que será modificado e consequentes engarrafamentos; no estilo de vida da comunidade local;
no alargamento dos eixos alimentadores existentes com desapropriações de moradias formais;
poluição (MPRJ e GATE Ambiental, 2011; RAS, 2011).
No entanto, alguns moradores estão se mobilizando para que não aconteçam estas
mudanças. Podemos citar como exemplos os moradores do Engenho da Pedra, em Olaria, os
da Rua Uranos, em Ramos e os do Bosque Paradiso, na Taquara, em Jacarepaguá.
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O Instituto Estadual do Ambiente (INEA) atendeu aos apelos dos moradores da
Estrada do Engenho da Pedra (figura 19), onde estava prevista a demolição de quase 400
imóveis.
Figura 19: Estrada do Engenho da Pedra - Ramos

Fonte: Google Mapas

Os moradores sugeriram que o BRT passasse pela Rua Uranos (figura 20), em cujo
trecho no bairro de Olaria haveria 220 imóveis vazios. O INEA e o Tribunal de Contas da
União (TCU) acataram a sugestão. O primeiro condicionou essa mudança à concessão da
Licença Prévia (LP) da Etapa 2 da Transcarioca e o segundo a liberação da verba à licença.

Figura 20: Traçado da Transcarioca – Etapa 1.

A linha vermelha indica o projeto original, que passaria pela Estrada do Engenho
da Pedra.A linha amarela, por sua vez, representa o novo traçado
proposto pela Prefeitura do Rio de Janeiro99.
99

Disponível em: <http://diariomadrugada.blogspot.com.br/2011/11/transcarioca-sim-na-uranos-nao.html>.
Acesso em: 19 de novembro de 2011.
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O traçado da Transcarioca já havia sofrido alteração na Taquara para reduzir
desapropriações. Segundo Marilene Ramos, o projeto inicial até poderia ser mantido. Porém,
a Prefeitura teria que apresentar explicações técnicas convincentes à Comissão Estadual de
Controle Ambiental (CECA), que poderia ou não concordar com as justificativas100. Com essa
alteração de traçado poderá haver mudança na ADA, AID e AII (AD) 101, modificando as
características básicas do projeto.
Em contrapartida, os moradores da Rua Uranos fizeram um protesto pacífico [―Não
deixe o nosso bairro morrer‖ ― figura 21] pelas ruas do bairro com o intuito de chamar a
atenção do Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, contra as desapropriações.
Figura 21: Moradores de Ramos protestam contra o traçado da Transcarioca102.

Fonte: QUINTAO (2011) / Foto: Thiago Freitas / Jornal Extra

100

Portal Mobilize Brasil. Mobilização altera rota do BRT Transcarioca. Fonte - Autor: O Globo, Postado em:
10 de outubro de 2011.
101

As áreas de influência (artigo 5º, item III da Resolução CONAMA nº 001/86) de um empreendimento ou de
uma atividade correspondem aos locais passíveis de percepção dos efeitos potenciais de um projeto, durante o
planejamento, a implantação e a operação. Delimitar essas áreas é compreender os efeitos diretos, indiretos e/ou
imediatos a curto, médio e longo prazo. Para a elaboração de um Diagnóstico Ambiental são definidas,
normalmente, três áreas: ADA – Área Diretamente Afetada (corresponde ao terreno efetivamente ocupado pelo
empreendimento); AID – Área de Influência Direta (raio até 10 km); AII – Área de Influência Indireta (áreas
mais amplas; ações secundárias e terciárias da fase de operação do empreendimento). Fonte: FLORESTAL
Brasil & DMB Engenharia; Petrobrás & Walter Lazzarini Consultoria Ambiental. Acesso em 10 out. 2011.
102

Trajeto Transcarioca – Barra (Terminal Alvorada), Av Abelardo Bueno, Curicica, Estrada dos Bandeirantes,
Praça da Taquara, Av. Nelson Cardoso, Praça Seca, Madureira, Vicente de Carvalho, Avenida Brás de Pina,
Penha (Cf. figura 23, 24 e 25).
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Segundo os moradores e comerciantes, além da extinção de lojas tradicionais e de
cerca de 1000 empregos diretos afetados, o tradicional Colégio Pio XI, de 75 anos, será
prejudicado em 40% de sua estrutura física. Segundo professores do educandário católico, a
instituição perderá três quadras externas, uma polivalente, uma de vôlei e uma de
aquecimento, além do refeitório utilizado pelos serventes e a lavanderia das irmãs. A
assessoria da secretaria de Obras do Município do Rio de Janeiro informa que a mudança do
traçado foi uma exigência do INEA (Instituto Estadual do Ambiente) e que qualquer
esclarecimento as dúvidas do traçado e das desapropriações, os proprietários podem entrar em
contato com a Secretaria Municipal de Obras (SMO) (QUINTAO, 2011). Alexandre Pinto,
Secretario Municipal de Obras, informa que no BRT TransCarioca (figura 4) o total de
imóveis desapropriados chega a 2500 (BASTOS, 2012).
A mesma situação ocorre com os moradores das 40 casas do Condomínio Bosque
Paradiso (figura 22), no bairro da Taquara, em Jacarepaguá, por conta da indefinição de
desapropriação de parte ou de todo o condomínio.
Figura 22: Condomínio Bosque Paradiso, de Classe Média, na Taquara.

Foto: Hudson Pontes Agência o Globo103
Parte do caderno de encargos dos Jogos Olímpicos, o BRT TransOlímpico foi
concebido para desafogar o engarrafado trânsito de Jacarepaguá e seu entorno. O corredor
expresso ligará duas pontas: as instalações esportivas na Barra (Parque Olímpico e Vila dos
Atletas) e o Parque Radical, em Deodoro, que sediará as provas de Pentatlo Moderno,
103

MAGALHÃES; MONTI, 2011. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/rio/paradiso-condominio-declasse-media-na-taquara-sera-demolido-para-obra-das-olimpiadas-2795678#ixzz20OtAdVgQ>. Acesso em 20
abr. 2011.
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Hipismo, Esgrima, Tiro com Arco e Tiro Esportivo, Canoagem Slalon, Ciclismo BMX e
Mountain-bike (LOURENÇO, 2009).
Segundo Magalhães e Monti (2011), o projeto original da TransOlímpica104 (figura
41) previa a construção de um mergulhão sobre as moradias e um túnel sob o maciço da Pedra
Branca com 3800 metros de extensão. Para reduzir custos, orçado inicialmente em R$ 3
bilhões, o túnel passaria a ter 1800 metros e viadutos cruzariam o condomínio. Alexandre
Pinto apontou que o traçado deste corredor viário exigirá desapropriações de 143 imóveis em
Magalhães Bastos, 114 em Sulacap, 152 na Taquara, 402 na Estrada do Outeiro Santo, 24 no
Condomínio Bosque Paradiso e 353 em Curicica. Ainda para redução de custos: a) dos 26
Km, haverá uma redução de 3 Km com a exclusão de uma variante que seria construída na
Avenida Duque de Caxias, na Vila Militar; b) o número inicial de 18 estações será
modificado; c) reestruturação do trecho do corredor entre a avenida Marechal Fontenelle e a
avenida Brasil, em Magalhães Bastos com o intuito de diminuir as desapropriações; d)
exclusão da estação subterrânea na Taquara, que faria integração do BRT com as redes de
ônibus locais. Nessa estação os passageiros chegariam à estação por escadas rolantes e
elevadores (BASTOS, 2011; 2012).
Figura 23: Trajeto do sistema BRT TransOlímpico.

Fonte: http://busologiamundial.blogspot.com.br/search?q=BRT +
Transolimpico&x=11&y=9. Acesso em: 20 out. 2011
104

BRT TransOlímpico – Recreio dos Bandeirantes (Salvador Allende), Barra da Tijuca, Curicica, Taquara,
Magalhães Bastos, Sulacap e Deodoro (Cf figura 23). Disponível em: <http://busologiamundial.blogspot.com.br/
search?q=BRT+ Transolimpico&x=11&y=9>. Acesso em: 20 out. 2011.
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Algumas audiências foram marcadas e opções foram apresentadas, mas ainda há
incertezas sobre as desapropriações no trajeto da TransOlímpica.

SISTEMA TRONCO-ALIMENTADOR

O sistema tronco-alimentador é composto por um eixo de traçado rígido e de alta
velocidade e pontos alimentadores – motorizados e não-motorizados – ao longo do eixo
estrutural beneficiando diversas localidade ao longo do trajeto. A figura 41 a seguir,
demonstra esquematicamente, a configuração de um sistema alimentador.

Figura 24: Croqui conceitual de um sistema tronco-alimentador.

Fonte: MPRJ e GATE Ambiental105, 2011

Entretanto, segundo o MPRJ/GATE Ambiental, a configuração presente no RAS para
o BRT TransCarioca – Etapa 2 não beneficia localidades como Penha, Olaria, Ramos e
comunidades do Complexo do Alemão, distantes de 1 a 5 km, pelos sistemas alimentadores
motorizados, enquanto localidades como Irajá, Ilha do Governador, Cidade Universitária, São
Cristovão, Centro, Méier e Saens Peña (distantes de 8 a 12 km), áreas residenciais e
industriais no entorno das estações do BRT serão beneficiadas (Figura 42).

105

BLOG Ambiente Livre - GATE Ambiental – Grupo de Apoio Técnico Especializado na Área Ambiental que
atua na análise de EIA/RIMA de diversos empreendimentos que requisitam licenciamento ambiental. Esse grupo
busca dar suporte necessário para uma atuação do Ministério Público mais efetiva. Possui como coordenador o
Promotor de Justiça Daniel Lima Ribeiro. Disponívelem: <http://www.ambientelivre.com/2011/01/ordem-deservico-do-gate-ambiental-dara.html>. Acesso em 10 nov. 2011.
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Figura 25: Croqui conceitual do BRT Transcarioca (Etapa 2)
e seu sistema alimentador.

Fonte: MPRJ e GATE Ambiental, 2011

PLANOS DE TRANSPORTE

Com a transferência da capital federal para Brasília, em 1960, a cidade do Rio de
Janeiro perdeu muito das suas principais funções, associadas à Administração Pública. Para
planejar o crescimento da cidade foi concebido em 1963, o Plano Doxiadis ou Plano
Policromático, que previa a integração em termos de circulação, habitação, trabalho e lazer
dando ênfase às grandes vias de circulação: Linha Vermelha, Linha Azul, Linha Marrom,
Linha Verde, Linha Amarela e Linha Lilás.

Linha vermelha:
É a RJ-071, denominada oficialmente Via Expressa Presidente João Goulart. Ela liga o
Centro do Rio de Janeiro e à Zona Sul a Rodovia Presidente Dutra e Washington Luis na
Baixada Fluminense, conectando a Nova Iguaçu, São João de Meriti e Duque de Caxias.
Possui 21 quilômetros de extensão e foi inaugurada em duas etapas: 1992 e 1994.

Linha Azul:
Via que foi projetada para ligar o Leblon (Zona Sul) à Barra da Tijuca, apesar da
existência da Auto-Estrada Lagoa-Barra. A rodovia não saiu do papel.
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Linha Marrom:
Via expressa que ligaria o Centro do Rio de Janeiro à Santa Cruz, cortando toda a zona
oeste, redistribuindo o tráfego na Av. Brasil. Hoje há uma ligação do Terminal Alvorada, na
Barra da Tijuca à Santa Cruz e Campo Grande pelo corredor expresso BRT Transoeste.

Linha Verde:
Rodovia projetada para ligar a Via Dutra à Gávea, passando pela Tijuca. O Túnel Noel
Rosa, em Vila Isabel faz parte desse trajeto, porém a via não foi implantada.

Linha Amarela:
Via expressa, oficialmente chamada Avenida Governador Carlos Lacerda; juntamente
com a Linha Vermelha e a Linha Lilás, foram as únicas do Plano Doxiadis a serem
implantadas. A Linha Amarela liga o Terminal Alvorada na Barra da Tijuca à Ilha do Fundão,
Av. Brasil e Linha Vermelha. Sua construção ganhou impulso com os constantes
engarrafamentos da Barra da Tijuca para a Zona Sul, Zona Norte, Centro e Avenida Brasil.
Atualmente, também, encontra-se congestionada.

Linha Lilás:
Essa via faz a ligação do bairro das Laranjeiras ao bairro do Santo Cristo, passando
pelo Viaduto Engenheiro Noronha, Túnel Santa Bárbara, Catumbi, Elevado Trinta e Um de
Março (ao lado do Sambódromo, cortando a Avenida Presidente Vargas), Viaduto São Pedro
e Praça de Santo Cristo.

Cf. também: JUNIOR, Washington Ramos dos Santos. Considerações sobre o Palno
Doxiadis. Revista Geográfica de América Central. Número Especial EGAL, 2011 – Costa
Rica, II semestre 2011, PP. 1-17. Disponível em: http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/ geo
grafica/article/view/2282. Acesso em: 03 julh. 2012.
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ANEXO A
Sistema BRT

Figura 26: Os traçados do sistema BRT – Bus Rapid Transit

Fonte: Novas Vias Expressas. Disponível em:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:NovasViasExpressasRJ.JPG.
Acesso em: 20 jun. 2011.

Figura 27: Traçado Original dos BRT

Fonte: COSTA (2010). Disponível em: http://memoria7311.blogspot.com.br/2010/05/
prefeitura- do-rio-lanca-o-projeto-da.html. Acesso em: 20 jun. 2011.
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Figura 28: Uma proposta de traçado* dos BRT

Fonte: Google imagens/ skyscrapercity.com. Acesso em: 28 set. 2011

BRT TransOeste
Figura 29: Traçado do BRT Transoeste

Fonte: BASTOS (2010). Disponível em: http://memoria7311.blogspot.com.br/
2010/10/ transoeste-ganhara-23-estacoes-mais-com_21.html.
Acesso em: 27 ago. 2011
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Figura 30: Estação de passageiros do sistema BRT TransOeste

Fonte: CARION (2012) Disponível em: http://www.mobilize.org.br/noticias/2477/
rio-brt- transoeste-inaugura-mais-duas-estacoes.html. Acesso em: 31 jul. 2012

Figura 31: Slogans da Prefeitura e da empresa responsável
pela TransOeste.

Fonte: http://diariodacidaderio.blogspot.com.br/2010/09/
tunel-da-grota-funda-obra-faz-parte-da.html. Acesso em: 11 fev. 2012
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Figura 32: Simulação de implantação de trecho
do BRT TransOeste no Rio de Janeiro

Túneis sob o Morro da Grota Funda (Foto: Divulgação).
Fonte: FREIRE, 2011. Disponível em: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/
noticia/ 2011/06/ prefeitura-do-rio-aposta-nos-onibus-expressos-paracopa-de-2014.html. Acesso em: 20 jun. 2011.

Figura 33: Canteiro de obras para o início das obras dos
túneis da Grota Funda.

Fonte: http://diariodacidaderio.blogspot.com.br/2010/09/
tunel-da-grota-funda-obra-faz-parte-da.html. Acesso em: 11 fev. 2012
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Figura 34: Início das obras para a implantação dos túneis
sob o Morro da Grota Funda

(Observe a parte já devastada e a vegetação de mata fechada).
Fonte: DAVID, F (2010). Disponível em: http://www.rio.rj.gov.br/web/
guest/exibeconteudo?article-id=1130902 Acesso em: 11 fev. 2012
Figura 35: Pedaço mais complexo da construção
dos túneis da Grota Funda.

Serão duas Galerias com 1.100 metros que deverá consumir 400 mil
toneladas de dinamite. Fonte: O Globo. Disponível em:http://www.
portalguaratiba.com.br /2010/noticias/190706_cerimonia+de+
lancamento +da+transoeste+e+tunel+da+ grota+ funda.html.
Acesso em: 11 fev. 2012
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Figura 36: O eixo da mobilidade

Fonte: O Globo. Disponível em: http://oglobo.globo.com/barra/o-eixo-da
-mobilidade-4756678 Acesso em: 11 fev. 2012

Figura 37: Ônibus articulado a serem usados no sistema BRT.

Fonte – Blog: Busologia Mundial. Disponível em: http://busologiamundial.blogspot.
com.br/2011/04/obras-dos- brts-transoeste-e.html . Acesso em 20 out. 2011.
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Figura 38: Ônibus articulado a serem usados nas vias expressas BRT.

Fonte: Blog Camisasemanias. Disponível em: http://camisasemanias.blogspot.com.
br/ 2012/05/transoeste-rj-em-testes-operacionais.html. Acesso em: 11 jul. 2012.

Figura 39: Canaletas segregadas Corredor Expresso
BRT TransOeste

Fonte: Pesquisa de Campo, mar. 2012.
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Figura 40: Ligeirão TransOeste em teste operacional.

Fonte: Blog Camisasemanias. Disponível em
http://camisasemanias.blogspot.com.br/2012/05/transoeste-rj-em-testes
-operacionais.html. Acesso em: 11 jul. 2012.

Figura 41: Ligeirão TransOeste em teste operacional nas canaletas exclusivas

Fonte: Blog Camisasemanias. Disponível em
http://camisasemanias.blogspot.com.br/2012/05/transoeste-rj-emtestes-operacionais.html. Acesso em: 11 jul. 2012.
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Figura 42: BRT TransOeste no interior do Túnel da Grota Funda

Fonte: Blog Camisasemanias. Disponível em
http://camisasemanias.blogspot.com.br/2012/05/transoeste-rj-em-testes
-operacionais.html. Acesso em: 11 jul. 2012.

Figura 43: BRT TransOeste na saída do Túnel da Grota Funda

Fonte: Blog Camisasemanias. Disponível em
http://camisasemanias.blogspot.com.br/2012/05/transoeste-rj-em-testes
-operacionais.html. Acesso em: 11 jul. 2012.
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Figura 44: Corredor expresso TransOeste e suas estações - Parte I

Fonte: Portal Guaratiba.
Disponível em: <http://www.portalguaratiba.com.br/2012/noticias/190501_paes_anuncia_liberacao_
da_transoeste_mas_brt_so_vai_parar_em_guaratiba_a_partir_de_agosto.html>.
Acesso em 12 jul. 2012.
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Figura 45: Corredor expresso TransOeste e suas estações - Parte II

Fonte: Fonte: Portal Guaratiba.
Disponível em: http://www.portalguaratiba.com.br/2012/noticias/ 190501_paes_anuncia_liberacao_
da_transoeste_mas_brt_so_vai_parar_em_guaratiba_a_partir_de_agosto.html.
Acesso em 12 jul. 2012.
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BRT TransCarioca
Figura 46: Traçado do BRT Transcarioca

Fonte: http://www.rheoset.com.br/RHEOSET-participa-de-Evento-Tecnico-no-canteirode-obras-da-TRANSCARIOCA-BRT-107-ver.html. Acesso em: 01 out. 2011.
Figura 47: Projeto do BRT TransCarioca, os serviços Metrô
e Ferrovia e outras referências.

Fonte: PAC Copa. Disponível em: http://www.cidades.gov.br/index.php?option=com_ content
&view=article&id= 951:pac-copa-rio-de-janeiro-&catid=68&Itemid=103. Acesso em 01 out. 2011
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Figura 48: Extensão da Penha ao Aeroporto Internacional Tom Jobim

Fonte: RK Arquitetura. Disponível em: http://rkarquitetura.blogspot.com/2011/01/
desapropriacoes- zona-norte- avaliacao-de.html; http://hugopimenta.com/
engenharia/449/. Acesso em: 01 out. 2011.
(O traçado pela Estrada do Engenho da Pedra foi alterado para a Rua Uranos)

BRT TransOlímpica
Figura 49: Traçado da TransOlímpica

Avenida
Salvador
Allende

Alvorada

Fonte: BASTOS (2012) Disponível em: http://oglobo.globo.com/transito/consorcio-daccr-assume-transolimpica-4694935. Acesso em: 02 ago. 2012
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Figura 50: Ligação TransOlímpica e Av. Brasil

Fonte: COLOMBO, Silas (2012) Disponível em: http://www.transportabrasil.com.br/2012/04/ccrodebrecht-e-invepar-investirao-r-16-bilhao-na-construcao-da-transolimpica-no-rj/.
Acesso em: 02 ago. 2012
(O BRT TransOlímpico termina em Deodoro, mas a pista de carros
termina na Avenida Brasil)
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ANEXO B

Entrevista com Carlos Lessa

Repórter Carlos Peixoto: Mobilidade urbana é o principal problema do Rio e caminhamos e
continuamos caminhando nesse movimento de revitalização de áreas.
Economista Carlos Lessa: É. Eu acho que de certa maneira que isso é importante. Tanto a
Copa do Mundo, quanto às Olimpíadas vão colocar, botar de novo o Rio sob a luz dos
refletores. Eu acho que isso é serve para apertar um pouco o Governo Federal para ajudar.
Mas eu acho que estão fazendo certas coisas [...]. Eu acho que essa reforma do Maracanã é de
uma estupidez enorme, gastar bilhões para reduzir o estádio à metade [...] Eu não gosto dessa
ideia da FIFA que o povo deve assistir o jogo sentado, o povo gosta de assistir em pé [...].
Economista Carlos Lessa: [...] vai se ocupando as praias e o Rio dá costa para a baía de
Guanabara, que é uma das mais belas baias do mundo [...] só tem no mundo dois lugares que
é tão bonito, a Cidade do Cabo na áfrica do Sul e o outro que é Hong Kong que eu não
conheço. Mas, a verdade é que a baía da Guanabara é deslumbrante. Mas, nós tivemos o luxo
de virar as costas para a baía e deixar que as ilhas virassem depósito de munição, de petróleo
e de não sei o quê. A poluição da baía ninguém se molestou com isso e expulsamos da baía
uma porção de peixes e perdemos uma porção de características interessantes. Poder falar das
baleias que foram extintas praticamente no século XIX. Golfinho foi embora. Porém, por que
a baía não morreu? Porque Deus favorece o Brasil. Porque a água gelada do oceano entra por
baixo e a água suja, quente, sai por cima. Todos os pescadores sabem que tentar pegar acima
de três metros de não vai pegar nada, mas abaixo de três metros você pega peixe [...].
Repórter Carlos Peixoto: A cidade foi caminhando Ipanema, Leblon, Barra da Tijuca...
interrupção.
Economista Carlos Lessa: Esqueceu-se da baía de Guanabara. A cidade do Rio cresceu como
um Y. São dois movimentos, um deles é esse que você acabou de descrever e dois outros
monumentais. Um que é a ocupação da Central do Brasil e da Leopoldina. No caso da
Central, as estações todas eram pontos de embarque e desembarque de mercadorias,
principalmente hortifrutigranjeiros, coisas assim. E começaram, então, a haver loteamentos
em todas as estações. Criou-se uma cadeia de bairros que vai ao longo do eixo da Central do
Brasil. Aí, a Leopoldina ia beirando a Guanabara, só que a Leopoldina cortou terrenos
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pantanosos que não permitiam muitos loteamentos para se ganhar dinheiro, sobraram e
acabou sendo a região do Rio que tem mais favelas. Porque o povo pobre mora onde pode, ou
é morro ou é terra inundada. Então, surgiram enormes favelas no eixo da Leopoldina. Mas,
são dois eixos que entram e conquistam a zona oeste de um lado e a baixada fluminense de
outro e do lado de cá o eixo da zona sul e o centro no meio. Ah,o Centro do Rio é
fundamental, né Peixoto, porque o Rio é uma cidade única no mundo. Mas não, desculpa, a
Jacarta é igual. São cidades muito, muito, muito grandes, metrópolis lineares. O linear, hum,
não é como um tabuleiro de xadrez. São Paulo é um tabuleiro de xadrez, Buenos Aires é um
tabuleiro de xadrez, Nova York é um tabuleiro de xadrez, apesar de ser uma ilha. Ah, a maior
parte das cidades do mundo são tabuleiros de xadrez, do ponto de vista que você pode ir de
um ponto a outro por diversos caminhos. No Rio, você só pode ir de um ponto a outro
passando por um determinado bairro. Você é meio obrigado a cruzar. Então o Centro do Rio
não é muito (emenda outro raciocínio) agora tem a linha amarela, mas antes da linha amarela
a única ligação se dava pelo centro do Rio. Então, uma cidade que tem um centro desses, tem
no centro um lugar que a turma toda se encontra né. É o lugar que o carioca está próximo do
carioca independente do bairro. Então, por isso para a alma do Rio, o Centro é fundamental.
Repórter Carlos Peixoto: Para mim e para muitas pessoas, de alguma forma ou de outra o
pontapé inicial nessa história foi dado pelo Senhor, mas o senhor tem uma visão, enfim, um
pouco diferente. Como é essa questão?
Economista Carlos Lessa: Eu não sei. Eu não tenho sido quem pela primeira vez que tem
insistido da importância do Centro. Eu acho que praticamente todos os cronistas do Rio fazem
crônicas que passam pelo centro do Rio. Se você pegar, por exemplo nas crônicas de João do
Rio106 é só o Centro do Rio [...] Se você for pegar Luiz Edmundo ele faz uma história do Rio
todo, mas muito focada pelo centro. De um modo geral, eu diria a você que está ligado ao
próprio estado de constituição nacional. Nós estamos aqui aonde, no Museu da República.
Esse aqui foi o Palácio da República Velha. Foi nesse lugar que Getúlio Vargas construiu o
Brasil Moderno se matou. O tiro no coração foi ali, naquele prédio que está nas nossas costas.
O Catete, que esse bairro é uma palavra que em tupi-guarani diz ser mata fechada. Porque foi
pela Rua do Catete que os portugueses enfrentaram, na tentativa de derrotar os franceses [...]
Então, vamos nós colocar bem. O Rio tem um centro, que eu ousaria dizer, foi o Centro do
Brasil. São ideias muito consolidadas no imaginário do carioca e uma informação difusa no
106

João do Rio é pseudônimo de João Paulo Emílio Cristovão dos Santos Coelho Barreto (1881 – 1921). Foi
jornalista, cronista, tradutor e teatrólogo brasileiro. O pseudônimo nasceu em 26 de novembro de 1903,
assinando o artigo ―O Brasil Lê‖, uma enquete sobre as preferências literárias do leitor carioca. Fonte:
http://pt.wikipedia.org/wiki/João_do_Rio. Acesso em: 15 jul. 2012.
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Brasil. As novas gerações estão perdendo um pouco essa informação; as novas gerações: quer
cariocas, quer de não cariocas. Porque a ideia do Rio como Centro foi evanecida, foi muito
esvaziada e o mais curioso apesar da enorme potencia econômica de São Paulo e da
centralização do alto comando político em Brasília, nem São Paulo, nem Brasília conseguiram
gerar afetividade que o Rio de Janeiro gerou. Por quê? Por uma razão muito simples. O Brasil
era um país colonial. A família real portuguesa foi para onde? Para o Rio de Janeiro. E o que
fez o Rio de Janeiro? Capital do Império Luso Português. Então isso já foi uma impregnação.
Aí o Rio vira uma grande cidade no século XIX. Termina o século XIX com quase 500 mil
habitantes. Para a época era uma população muito grande e era uma cidade objeto dos
portugueses, apesar de nós termos se desquitado do Brasil [...] No final do século XIX mais
de um milhão de portugueses migraram para o Brasil e mais da metade para o Rio de Janeiro.
Quando se proclamou a República se fez uma coisa muito interessante. A República deu a
cada estrangeiro o direito de ser brasileiro pleno, como continuar estrangeiro e os que
quisessem continuar estrangeiro deveriam registrar na embaixada e, os portugueses no Rio
iam em quantidade enorme se registrar na embaixada. Então, deu-se uma coisa que 25% da
população do Rio eram diretamente portuguesa.
Repórter Carlos Peixoto: [...] Vamos voltar à revitalização do Rio...
Economista Carlos Lessa: Vou te colocar uma história do João do Rio que ele dizia assim: se
vou pro Porto fecho os olhos, abro os olhos acho que estou na Voluntários da Pátria. Isso está
dito pelo João do Rio. Madureira tem ruas e ruas que são iguaiszinhas às periferias do Porto,
no estilo da casa, na forma de ser construída, uma coisa interessantíssima. Mas, vamos voltar
à revitalização do Rio.
Repórter Carlos Peixoto: A revitalização e a história que começa lá....
Economista Carlos Lessa: É o que eu acho é o seguinte. Houve um discurso muito sério de
perda de substância do Rio de Janeiro. Eu não vou voltar a isso, mas eu queria apenas te
lembrar que o primeiro pólo industrial brasileiro passou a ser São Paulo, depois da Primeira
Guerra Mundial, depois o pólo financeiro privado passou a ser São Paulo e o pólo político e
financeiro público passou a ser Brasília. Então, realmente foram forças muito grandes, sendo
que a agricultura fluminense, teve o episódio da cafeicultura e, depois o norte Fluminense
perdeu impacto. Então, o Rio perdeu posição sem dúvida nenhuma. Essa perda de posição não
levou a nenhuma outra cidade a ocupar a posição do Rio, fica uma espécie de nostalgia do Rio
meio difusa na alma brasileira. Eu acho que o Rio está agora fazendo um esforço histórico de
reestaurar a sua presença. Bom. Esse negócio começou com uma grande discussão sobre a
decadência do Rio. Foi uma discussão que fortíssima nos anos 80, na década de 80 [...] até a
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construção de Brasília de certa maneira a piadinha no Rio é que Brasília era a ―nova cap‖ e o
Rio era a ―bela cap‖. Aí reproduziram Brasília na Barra da Tijuca que seria uma Brasília com
mar. Então, eu acho que a consciência que o Rio tinha perdido essa posição assim se deu nos
anos 80, que é também um período complicado na vida brasileira, naturalmente complicado.
Repórter Carlos Peixoto: Então ao final do regime militar [...] o país começa a enfrentar uma
crise econômica (é interrompido).
Economista Carlos Lessa: Isso, uma inflação acelerada e etcetera e tal. Bem, um ajustamento,
novas condições de estado de direito, enfim é todo um período, esse período em que a ideia da
decadência do Rio começa a ocupar a discussão do Rio.
Repórter Carlos Peixoto: E o Brasil precisa discutir uma nova constituição...(interrupção).
Economista Carlos Lessa: Ééé. È aí que começou a discutir a decadência do Rio entra nos
anos 90, digamos assim, com essa discussão bastante sistematizada, digamos assim. Mas, a
reação política pública muito atrasada e eu, então, acho que algumas coisas começaram a
acontecer. Por acaso, eu até acompanhei algumas coisas de perto. Uma das coisas que
aconteceu é o seguinte. Haviam bairros mortos. Eu costumava dizer que havia cinturão de
bairros velhos. Bairros muito abandonados e que o abandono era tal que você tinha
quantidade enorme de prédios destruídos, pareciam que bombas tinham caídos em cima. Se
você fotografasse a região de Riachuelo, região de Mem de Sá, região da Rua do Senado, um
pedaço do Caju, você ia ver uma quantidade imensa, imensa, quantidade enorme de ruínas, só
existia a fachada, por dentro estava tudo apodrecido. Tem uma porção de explicações que eu
não vou dar agora, mas objetivamente o Centro do Rio estava sendo morto. Por quê? O
automóvel fabricado no Brasil não tinha sido pensado para o Centro do Rio de Janeiro e nem
o Centro do Rio tinha sido pensado para a era do automóvel. O Centro do Rio foi todo
modernizado, como o Brasil, com pouco automóvel. Então, os edifícios do Centro não tinham
garagem. Aí, você usar prédios centrais sem garagem complica [...] Chegamos a um ponto em
que ou você recupera o Centro ou ela explode.
Repórter Carlos Peixoto: Professor, então, chegamos a um ponto da revitalização que ela
começa com um movimento até cultural que o senhor acompanhou ali na Lapa.
Economista Carlos Lessa: É, a verdade que entre os bairros mortos do Rio você tinha a Lapa,
que era uma tristeza. Se você pega o imaginário musical brasileiro, a Lapa é uma referência
fortíssima, mas a Lapa estava extremamente abandonada. E, eu acho que tem algumas pessoas
que devem ser saldadas pela recuperação da Lapa. Uma delas é o Perfeito Fortuna107. O
107

Perfeito Fortuna é ator e promotor de eventos brasileiros. Foi membro do grupo Teatral Asdrúbal Trouxe o
Trombone e fundou o Circo Voador do Rio de Janeiro em 1982. Em 1999, assumiu o comando da Fundação
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prefeito inventou a história do Circo Voador e criou uma referência interessante para a
juventude do Rio. Quero dizer que muita gente jovem só conheceu a Lapa por causa do Circo
Voador. Bom. [...]. O economista fala ainda sobre a perda de tempo terrível dentro do
transporte coletivo, além de achar que a Perimetral é uma estrutura horrorosa e divide o
Centro do Rio e a Baía da Guanabara.
Repórter Carlos Peixoto: O que me preocupa é esse projeto de Porto Maravilha. Alguma coisa
te preocupa nesse projeto?
Economista Carlos Lessa: Deixa eu te dizer. O Porto Maravilha é para mim. Talvez ele dá
uma informação que o ouvinte não tenha. O Rio de Janeiro tem a mesma densidade
demográfica que em 1872. Quem diz isso é Sérgio Magalhães, urbanista, presidente do IAB,
uma das melhores figuras que o Brasil dispõe nesse setor. Talvez o maior urbanista brasileiro
na minha avaliação. Sérgio diz que o Rio se espalhou de uma forma espantosa, mas com
vastas áreas não ocupadas ou mal ocupadas. É como tivéssemos deixado a antiga infraestrutura de lado sem renovar a infra-estrutura, esparramado por toda antiga região. Uma das
primeiras coisas que temos que fazer é reconcentrar a população, Nós dispersamos muito e
uma das formas de melhorar a qualidade de vida das pessoas é as pessoas morarem mais
próximas de mercado de trabalho. Quando eu olho o mapa do Rio, tem um anel de bairros
mortos ou muito pouco ativo. Esses bairros que foram sendo deixados de lado. Sendo que a
principal coisa mais ou menos morta [...] é essa região do Porto. Então, era óbvio que quando
estávamos fazendo o diagnóstico da cidade, a revitalização do Centro do Rio passava
estrategicamente pelo Porto do Rio. Só que nos fizemos contas. Chegamos à seguinte
conclusão. Com a habitação multifamiliar, edifícios, seria possível botar 200.000 famílias
morando na linha que vai da Rodrigues Alves até o pé do morro de São Cristovão, pegasse o
Caju e fosse pra cá, ou seja, essa vasta região que dá para colocar 200.000 famílias. Se a
família média tem quase cinco pessoas é como se colocássemos quase um milhão de pessoas
morando ali. Modificava inteiramente a dinâmica da cidade. O Centro do rio de Janeiro ia
explodir em atividade e as pessoas poderiam ir a pé ao trabalho ou de bicicleta. Então, para
mim o destino da região do Porto Maravilha é residencial, basicamente. Como eu também
acho que muitos dos prédios que estão abandonados no eixo da Avenida Brasil deveriam
condomínios de pequenas empresas. Eu acho que fazer alguns edifícios importantes não é

Progresso (antiga Fábrica de Fogões Progresso), reconhecido centro cultural. Disponível em: <http://pt.
wikipedia.org/ wiki/Perfeito_Fortuna > e <http://pt.wikipedia.org/wiki/Fundição_Progresso> Acesso em 15 jul.
2012.
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ruim para a ideia do Porto Maravilha, mas fico sempre me perguntando como é o projeto
residencial, fica toda a badalação em torno de edifícios vamos dizer...
Repórter Carlos Peixoto: Mergulhões.
Economista Carlos Lessa: Mergulhões majestosos. Eu espero que não se esqueçam que a
grande importância do Rio é melhorar extremamente a qualidade de vida do carioca. Você
melhora a qualidade de vida quando você deixa as pessoas morarem próximo ao local de
trabalho. Você melhora a qualidade de vida quando você reduz o tempo que se desperdiça no
roteiro residência – trabalho – residência. Se você puder fazer a pé, você até melhora a saúde
das pessoas e as pessoas fazem até uma caminhada. Entendeu?
Repórter Carlos Peixoto: Como o senhor vê todos esses prédios federais no Rio em mau
estado de conservação [...]
Economista Carlos Lessa: Abandonados. Eu acho que o Governo Federal deveria ter entregue
isso, não agora, mas quando da fusão. Eu não consigo entender o Governo federal ter um
discurso favorável a privatização, vender uma Vale do Rio Doce, que é estratégica para o
desenvolvimento nacional e não vender prédios e apartamentos. Você não faz ideia do
número de prédios existentes no Rio de Janeiro que são de propriedade da Previdência Social.
Muitos são de dívidas. Mas não fazem nada. Você não faz ideia da quantidade de áreas
subutilizadas federais no Rio de Janeiro. Olha, eu sei que tanto a Prefeitura quanto o Governo
do Estado quando querem fazer algo coisa no centro do rio não tem área disponível deles. O
próprio Porto do Rio de Janeiro não é do Estado do Rio nem da Municipalidade, é de
companhias federais: Companhia Doca do Rio de Janeiro, Cibrazem, remanescentes da Rede
Ferroviária Federal,
Repórter Carlos Peixoto: Ministério da Agricultura,
Economista Carlos Lessa: Ministério da Justiça. Não tem quase terreno que pertença... Então,
uma das coisas que eu não entendo porque senadores do Rio e deputados do Rio não
pressionaram Brasília para entregar esses imóveis. Porque cada imóvel abandonado é um
pedaço que apodrece a cidade.
Repórter Carlos Peixoto: O que está na mão da Universidade do Rio de Janeiro tem muita
coisa em mau estado?
Economista Carlos Lessa: Tem. Por exemplo, uma das coisas muito ruim é aquele hospital
das clínicas São Francisco (de Assis108). Aquilo deveria ser o Museu da Cidade. Quando fui
reitor, eu quis que aquilo fosse Museu da Cidade. Aquilo daria um museu belíssimo para a

108

Avenida Presidente Vargas, 2863 – Cidade Nova – CEP 20210 – 030.
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Cidade do Rio de Janeiro. É um imóvel muito bonito e tem 20.000 metros quadrados. Você
quer ver outra coisa (interrompido)... a antiga central do Brasil. Prédio da Central do Brasil é
uma área colossal [...]. Eu acho que a Prefeitura do rio atua de maneira mesquinha, sabe. A
prefeitura do Rio não opera amorosamente [...] Um dos meus projetos para o Rio sabe qual é?
Pegar umas 40 ou 50 praças e montar bailes de fins de semana a céu aberto. Equipamentos de
som que você pode mover.
Repórter Carlos Peixoto: Você vê isso muito em Montevidéu, pessoal dançando na rua.
Economista Carlos Lessa: É evidente. Se o Rio fizesse isso olha a nossa propaganda: Olha o
Rio tem problemas, mas venha dançar comigo. O único lugar do mundo que faz todo fim se
semana quando São Pedro deixa, 30 ou 40 ou 50 bailes dançantes a céu aberto [...].
Repórter Carlos Peixoto: Professor, então, você olha assim, qual é a vocação dessa cidade?
Economista Carlos Lessa: Eu acho que a vocação do Rio tem diversas dimensões. Tem que
ter aqui indústrias, que eu chamo, de depende de ambiência urbana, desde software até
atividades do tipo fábrica de chocolate. Eu to brincando contigo, mas é tipicamente de
atividade urbana [...] complemento com vestuário, variedades imensas de atividades [...].
Repórter Carlos Peixoto: Então, vivemos numa cidade que tem problemas, mas vivemos
numa boa cidade?
Economista Carlos Lessa: Continua sendo meu amigo. Veja bem, hoje o Rio tem problemas
como toda e qualquer cidade do mundo tem, principalmente, as grandes cidades brasileiras.
Vamos falar do maior problema do Rio? Do meu ponto de vista sabe qual é? É o tempo que as
pessoas gastam no transporte. Isso é curioso porque não é só quem usa transporte coletivo,
mas também quem usa carro particular. Você está gastando uma quantidade enorme de seu
tempo de vida, perdido no congestionamento urbano.
Repórter Carlos Peixoto: Mobilidade urbana.
Economista Carlos Lessa: Mobilidade urbana é o principal problema do Rio. Se você reduzir
o tempo desperdiçado, você melhorará a qualidade de vida de maneira fantástica das pessoas.
Nada é mais importante pro Rio do que fazer Metrô de superfície no eixo da Leopoldina e no
eixo da Central do Brasil. Por quê? Porque mais de 70% da população mora ali. Se você
melhorar o tempo de deslocamento, você vai ver uma explosão de construção residencial.

Entrevista concedida ao Repórter Carlos Peixoto em 25 de maio de 2012. Disponível em:
<http://www. youtube.com/watch?v=Gt1nCG8Wwxg>. Acesso em: 15 jul. 2012.
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ANEXO C

Desmatamento para obras da Transcarioca causa
preocupação na Barra da Tijuca
O Globo, com a colaboração do leitor Marcus Ernani
Publicado: 8/10/11 - 0h00 Atualizado: 8/10/11 - 0h00
Figura 51: Desmatamento para abertura da Transcarioca causa preocupação na Barra

Eu-Repórter / Foto do leitor Marcus Ernani
RIO - Apesar de autorizado pela Secretaria municipal do Meio Ambiente, o desmatamento de
parte da vegetação da Avenida Embaixador Abelardo Bueno, na Barra da Tijuca, Zona Oeste
do Rio, para a abertura do BRT (corredor expresso) Transcarioca, não exclui possíveis danos
à natureza. Às margens da Lagoa de Jacarepaguá, há o risco de que as obras sejam nocivas ao
espelho d'água, como explica o engenheiro ambiental e oceanógrafo David Zee:
- Duas das principais consequências de obras próximas a lagoas são o aumento de despejos de
resíduos urbanos (esgoto, lixo) e depósito de sedimentos das encostas desmatadas. Tudo isso
contribui para o assoreamento e aterramento.
VÍDEO:Conheça a Transcarioca
TWITTER:Siga o @JornalOGlobo
FACEBOOK:Acompanhe as notícias na rede social
EU-REPÓRTER:Transforme seu flagrante em notícia. Envie fotos, vídeos, textos ou áudios
por aqui
A análise de Zee coincide com a preocupação do leitor Marcus Ernani, que enviou a foto da
área desmatada para o Eu-Repórter:
"É o que a prefeitura chama de progresso. Obras do BRT estão desmatando e aterrando parte
da Lagoa de Jacarepaguá", escreveu.
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Zee lembra que as lagoas da região da Barra vêm passando por um processo de degradação há
décadas. Segundo ele, a água já ocupa menos espaço do que os objetos e sedimentos ali
presentes:
- A lâmina d'água compõe apenas 25% da lagoa. Quando a maré fica baixa, a lagoa, na
verdade, vira um pântano. Nos últimos 20 anos, cerca de 8 a 9 milhões de metros cúbicos de
lodo e sedimentos foram depositados ali.Recuperação das lagoas deveria ocorrer antes das
obras, diz engenheiro
A Secretaria municipal de Obras diz que a obra é necessária para o "alargamento da Avenida
Abelardo Bueno e a execução das fundações da nova ponte sobre o canal Arroio Pavuna."
Segundo o órgão, haverá reflorestamento para compensar o que foi retirado, mas ainda não foi
definido o local, nem se a responsável será a Secretaria de Obras ou a do Meio Ambiente.
Para Zee, a recuperação das lagoas deveria ocorrer antes das obras:
- O que deveria ser feito, na verdade, era uma limpeza e despoluição destas lagoas que estão
assoreadas para depois se construir uma via e desenvolver a malha urbana desta área. Com a
construção da via e da passagem de ônibus e carros, a tendência é que a área fique mais
poluída e haja mais depósitos de sedimentos, além do aterramento, o que aumenta também o
risco de inundação da área. Sem a vegetação original, há maior erosão da superfície das
encostas.
A conclusão do Transcarioca, que ligará a Barra da Tijuca ao Aeroporto Internacional Tom
Jobim, na Ilha do Governador, está prevista para dezembro de 2013. Só a etapa entre o
Terminal Alvorada, na Barra, e a Penha custará R$ 798 milhões, informou a Secretaria de
Obras. Atualmente, as obras do corredor vêm sendo executadas em diversos pontos da cidade,
entre eles a Estrada dos Bandeirantes, via em que a própria secretaria confirmou que haverá
mais trechos desmatados para o alargamento das pistas.
- Prezar pelo desenvolvimento destas áreas é ótimo, mas tem que ser feito com respeito ao
meio ambiente. Esta questão não pode mais ser ignorada porque há uma contrapartida ou um
replantio que muitas vezes não são suficientes após o término da obra. As obras de engenharia
devem se importar não somente com os custos econômicos, mas também com os custos
ambientais que, se não forem contemplados no projeto, ficam muitos mais caros depois defendeu Zee.
Este texto foi escrito com a ajuda de um leitor do Globo. Quer participar também e enviar sua
notícia?Clique aqui
Leia mais sobre esse assunto em http://oglobo.globo.com/rio/desmatamento-para-obras-datranscarioca-causa-preocupacao-na-barra-da-tijuca-2743296#ixzz232wPiRHi
© 1996 - 2012. Todos direitos reservados a Infoglobo Comunicação e Participações S.A. Este
material não pode ser publicado, transmitido por broadcast, reescrito ou redistribuído sem
autorização.
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