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[...] As leituras feitas na formação ajudam a gente 
a entender melhor o funcionamento do trânsito, as 
placas, as multas... Que deve respeitar o sinal. 
Prestar atenção se tem gente na faixa quando o 
sinal abre e esperar as pessoas terminarem de 
atravessar a rua... Se a gente não lesse a cartilha, 
discutisse com o instrutor sobre a realidade que 
acontece todos os dias, não ia saber que tem que 
tomar esses cuidados pra não acontecer 
acidentes e nem machucar ninguém. 
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RESUMO 

 

Na sociedade contemporânea, a linguagem se presentifica em todos os espaços 
sociais e assume as mais diversas finalidades para atender às necessidades que 
emergem em cada uma dessas esferas. No trânsito, essa realidade não é 
diferente. Para guiar veículos, faz-se necessário conhecer, por meio de artefatos 
de leitura, o que estabelece a legislação quanto à forma de agir no âmbito da 
mobilidade urbana. Dessa feita, o presente trabalho tem como objetivos descrever 
as práticas de letramento realizadas em eventos de formação de condutores de 
veículos, ressaltando as expectativas geradas pelos condutores/aprendentes a 
partir dessa formação. Em termos teóricos, ancora-se nos estudos de letramento, 
entendidos como práticas sociais que se inserem nos mais diversos domínios 
(BARTON; HAMILTON, 1998; KLEIMAN, 1995, 2008; MORTATTI, 2004; 
STREET, 1984; OLIVEIRA, 2008, 2010; ROJO, 2009; PAZ, 2008), na Teoria dos 
gêneros (BRONCKART, 2004, 1999; OLIVEIRA, 2010) e na sua instância 
multimodal (KRESS; VAN LEEUWEN, 1996; DIONÍSIO, 2006). 
Metodologicamente, segue o viés da abordagem qualitativa de pesquisa, em 
virtude da sua natureza etnográfica (BOGDAN; BIKLEN, 1994; MINAYO, 2010; 
CANÇADO, 1994; CHIZZOTTI, 2005). O corpus da pesquisa foi gerado por meio 
da leitura do Código de Trânsito Brasileiro, da observação de eventos de 
letramento realizados em Centros de Formação de Condutores da cidade do 
Natal, da análise das cartilhas utilizadas nesses eventos, além da aplicação de 
questionários com questões abertas e fechadas e entrevistas semiestruturadas. 
Os colaboradores compreendem condutores em formação, assim como os 
instrutores que atuam nesse campo. As análises apontam para contribuições 
significativas no tocante a posicionamentos mais comprometidos dos futuros 
condutores com o bem-estar e segurança daqueles que utilizam as vias públicas, 
a partir das práticas de leitura e de escrita realizadas no decorrer da formação 
para o trânsito. A contribuição deste trabalho reside na possibilidade de ampliar 
as discussões acerca dos usos das práticas de linguagem no âmbito da formação 
para o trânsito, mais especificamente no que diz respeito à preparação de 
condutores de veículos. 

 

Palavras-chave : Letramento. Trânsito. Formação de Condutores. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

 

In the contemporary society, the language is presented in all social spaces and 
assumes many different purposes in order to meet the needs that emerge from 
each of these sphere. In traffic, this reality is not different. To guide vehicles, it is 
necessary to know, by means of reading artifacts, what the legislation establishes 
in what concerns the way to act in this domain. Thus, this works aims at describing 
the practices of literacy held in events of driver trainings and know the 
expectations generated by drivers/learners from this training. In theoretical terms, 
it anchors in Literacy Studies, comprehended here as social practices (BARTON; 
HAMILTON, 1998; KLEIMAN, 1995, 2008; MORTATTI, 2004; STREET, 1984; 
OLIVEIRA, 2008, 2010; ROJO, 2009; PAZ, 2008). Genre Theory (BRONCKART, 
2004, 1999; OLIVEIRA, 2010) and in your  multimodal instance (KRESS; VAN 
LEEUWEN, 1996; DIONÍSIO, 2006). In terms of methodology, it follows the bias of 
qualitative research, because of its ethnographic nature (BOGDAN; BIKLEN, 
1994; MINAYO, 2010; CANÇADO, 1994; CHIZZOTTI, 2005). The research corpus 
was generated by reading the Brazilian Traffic Code, by observing the literacy 
events held in Drivers Training Centers of Natal, analysis of course books used in 
these events, plus questionnaires with open and closed questions and semi-
structured interviews. The collaborators are constituted of drivers in training, and 
instructors who work in this field. The analyses show significant contributions 
regarding the placement more committed of future drivers with the welfare and 
safety of those who use the public roads, from the practice or reading done during 
the traffic training. The contribution of this work lies in the possibility to expand the 
discussion about the language practice uses regarding the training for the traffic, 
more specifically, the training of drivers of vehicles.  

 

Keywords : Literacy. Traffic. Drivers training.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O uso da linguagem é constante nas sociedades de todos os tempos 

como mecanismo de expressão do pensamento humano, de agência1, de 

inclusão e de transformação social. A linguagem permeia as relações sociais, 

orientando condutas e comportamentos nos mais diversos domínios. Contribui 

para a organização do espaço e do tempo, registra as memórias dos 

acontecimentos e feitos produzidos pelo ser humano, em meio a outros 

empregos. 

Dentre as suas modalidades de uso, a linguagem escrita tem ocupado um 

espaço tão significativo na sociedade que esta passou a ser chamada de 

grafocêntrica. Para atestar a importância desse artefato cultural, não é necessário 

um estudo mais aprofundado, basta observar as demandas de escrita e de leitura 

que se estabelecem no cotidiano de qualquer cidadão comum. São leituras de 

placas de sinalização de trânsito, de identificação de transportes públicos, de 

escritura de bilhetes para os filhos ou auxiliares das tarefas domésticas, de 

assinatura de livro de ponto, de anotações sobre as atribuições a serem 

realizadas no decorrer do dia ou da semana, de elaboração de e-mails de cunho 

pessoal ou profissional, dentre outros exemplos. Enfim, “ler e escrever se 

constituem práticas que podem referir produções vinculadas a coisas simples ou a 

momentos especiais”, conforme evidencia Vieira (2005, p.13). 

 Diversas razões têm sido elencadas para o aprendizado da leitura e da 

escrita, uma vez que o domínio dessas competências constitui-se uma importante 

via de acesso a uma elite privilegiada e/ou uma contribuição direta para o 

desenvolvimento da racionalidade e da consciência (OLSON, 1997).  

 Na tentativa de compreender os objetivos e as funções dos usos da leitura 

na sociedade contemporânea, Garcez (2000, p. 582-583) assevera que 

 
 

Em nossa cultura racional e objetiva, lemos para aprender, para 
nos informarmos, para saber de onde viemos, para saber quem 

                                                           
1 Utilizamos o termo agência aqui como uma capacidade que os indivíduos possuem para agir 
mediados socioculturalmente, no sentido de transformar a realidade em que vivem (AHEARN, 
2001). 
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somos, para escapar da solidão, para conhecer melhor os outros, 
para saber para onde vamos, para conservar a memória do 
passado, para esclarecer o nosso presente, para aproveitar as 
experiências anteriores, para não repetir os erros dos nossos 
ancestrais, para ganhar tempo, para nos evadirmos, para buscar 
um sentido para a vida, para compreender os fundamentos da 
nossa civilização, para alimentar nossa curiosidade, para nos 
distrairmos, para vivenciar emoções alheias ao nosso cotidiano, 
para cultivarmos, para exercer nosso espírito crítico, para usufruir 
um prazer estético com a linguagem. Enfim, para participarmos de 
uma corrente de construção e circulação de sentidos e 
interpretações de mundo pela palavra que atravessa os milênios. 
 
 

 Sobre a presença da escrita em nossa existência, Vieira (2005, p. 13) 

ressalta que escrevemos para 

 

[...] identificar, assinar nomes e marcar lugares no mundo. Firmar 
acordos, desmanchar pactos ou registrar propriedades. Para se 
comunicar com os outros ou consigo mesmo(a). Para estabelecer 
novas relações e manter as já existentes. Redigir cartas, deixar 
recados, e-mails. Contar casos, manifestar sentimentos, descrever 
emoções... Pedir ajuda, agradecer, convidar, oferecer serviços, 
procurar emprego, dar instruções. Elogiar, prestar solidariedade, 
reclamar, convencer. Mover ações, criticar ou corrigir falhas, 
dentre outras formas ou propósitos de uso. 

 

De acordo com essa perspectiva, a leitura e, consequentemente, a escrita 

se fazem presentes como mediadoras de relações nos diversos domínios sociais 

e atendem às mais diversas finalidades. 

 Discorrendo acerca do papel da escrita na sociedade, Vieira (2005, p. 13) 

elenca algumas de suas funções:  

 

[...] resolver nossas necessidades materiais, influenciar os outros, 
mudando seu comportamento ou crenças, estabelecer ou refletir 
relações com outras pessoas, revelar como percebemos a nós 
mesmos, expressando sentimentos, buscar novos conhecimentos, 
exercitar a imaginação, descrever e criticar situações ou ideias, 
divertir, estabelecer concordância ou expectativas, rememorar o 
passado.  

 

 Com base nessa assertiva, é possível considerar que os usos da escrita 

estão imbricados diretamente na vida das pessoas, possibilitando a interação 

entre elas bem como a sua atuação na sociedade. 
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A escrita e a leitura passaram a ocupar lugar de destaque na 

modernidade, tornando-se muito importantes na manutenção dos 

comportamentos sociais, ora corroborando para manter situações consolidadas, 

ora modificando-as (SCHOLZE, 2007). 

Nesse sentido, faz-se necessário reconhecer a relevância dos usos da 

linguagem nos mais diferentes espaços de atuação humana, nos quais as 

práticas linguageiras servem como instrumento para responder às demandas 

sociais que se apresentam através do tempo e do espaço. 

 Ao tratar da escrita e da interação, Koch (2011, p. 31) nos lembra que  
 

[...] na atualidade a escrita faz parte da nossa vida, seja porque 
somos solicitados a produzir textos escritos (bilhete, e-mail, listas 
de compras etc.), seja porque somos solicitados a ler textos 
escritos em diversas situações do dia a dia (placas, letreiros, 
anúncios, embalagens, e-mail etc.). 

 

 Dessa feita, o homem é um ser de linguagem que atua nos diversos 

espaços por meio de atividades de leitura e de escrita. A linguagem assume, 

dessa forma, uma função importante “na formação do eu, moldando a face que o 

indivíduo apresenta ao mundo e o eu interior que busca variadas formas de 

cooperação e relação com os outros” (BAZERMAN, 2007, p. 110). 

 A promoção da interação entre indivíduos pode ser compreendida não só 

como leitura da palavra, mas também como leitura do mundo, uma vez que esta 

antecede aquela (FREIRE, 1988) e que é constitutiva de sujeitos capazes de 

compreender e agir no mundo como cidadãos. 

Nessa relação entre usos, contextos de uso e interesses, os sujeitos 

constroem significados acerca do que leem, uma vez que estão implicados no 

conhecimento que produzem e na linguagem que usam (MOITA LOPES, 2009). 

Segundo Mortatti (2004, p. 98), vivemos numa sociedade  

 
 

[...] baseada em comportamentos individuais e sociais que 
supõem inserção no mundo público da cultura escrita, isto é, uma 
cultura cujos valores, atitudes e crenças são transmitidos por meio 
da linguagem escrita e que valoriza o ler e o escrever de modo 
mais efetivo do que falar e ouvir, diferentemente do que ocorre em 
sociedade iletradas ou ágrafas [...]. 
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As práticas de linguagem se fazem presentes em todas as instâncias da 

sociedade – família, igreja, local de trabalho, empresas, lojas, dentre outras – e 

constituem-se como elementos norteadores das ações dos sujeitos nessas 

instâncias. Em virtude da existência de inúmeros domínios em que a linguagem 

se presentifica, Barton (1993, p. 8) defende que há diferentes “mundos de 

letramentos”2. 

As transformações sociais, ocorridas na sociedade contemporânea, têm 

impulsionado mudanças epistemológicas e provocado questionamentos acerca do 

processo de construção do conhecimento. Essas mudanças geram um 

entendimento do campo dos estudos linguísticos como base de politização 

(PENNYCOOK, 1998) ou como atitude política clara, como prefere Moita Lopes 

(2009). 

Assim sendo, faz-se necessário refletir acerca de aspectos de natureza 

epistemológica, como: o hibridismo teórico-metodológico, o fim do ideal da 

neutralidade em qualquer empreendimento investigativo e os princípios éticos 

(MOITA LOPES, 2009). Isso implica dizer que o conhecimento no campo das 

ciências sociais oferece a possibilidade de compartilhar parte da área dos estudos 

linguísticos, uma vez que o texto é o dado primário de todas as ciências sociais 

(MOITA LOPES, 2009; SIGNORINI, 1998). 

Em relação às demandas das pesquisas em ciências humanas, Chauí 

(apud MORTATTI, 2000, p. 21) esclarece que se faz necessário 

 
 

[...] acolher novos temas, novos métodos, novas técnicas, novos 
campos de pesquisa, mas não por serem novos nem porque 
sejam garantia de uma ocupação, isto é, nem porque sejam parte 
da fashion culture, nem porque sejam garantia de emprego, mas 
porque fazem sentido, correspondem a necessidades e 
experiências reais que pedem interpretação e compreensão. 

 

                                                           
2 O termo “mundos de letramento” é utilizado por Barton (HAMILTON; BARTON; IVANIC, 1993, p. 
8) para corporificar a ideia de que a linguagem é utilizada de variadas formas e em contextos 
diversos. Assim sendo, para cada contexto social, existem demandas diferentes de práticas de 
letramento que coexistem paralelamente.  



18 

 

Dessa feita, torna-se necessário trazer para o âmbito das discussões 

acadêmicas os usos e as possibilidades das práticas de leitura e de escrita nos 

diversos domínios sociais, inclusive no âmbito das políticas públicas. 

Cientes de que essas práticas se fazem presentes em todos os domínios 

sociais, inclusive no da mobilidade urbana, acreditamos que um olhar mais 

acurado sobre as práticas de letramento realizadas no âmbito das políticas 

públicas de trânsito, mais especificamente da formação de condutores, poderá 

contribuir sobremaneira para a compreensão dessas atividades como práticas 

efetivamente sociais. 

 Em consonância com esse pensamento, voltamos o nosso olhar para os 

eventos e as práticas de letramento realizados por ocasião da formação de 

condutores, uma vez que para guiar um veículo faz-se necessário o 

desenvolvimento de outras competências que ultrapassam o domínio da máquina. 

Partindo dessa ótica, elegemos como objetivo de estudo descrever as atividades 

de leitura e de escrita realizadas em eventos de formação de condutores de 

veículos, com foco nas expectativas geradas pelos condutores/aprendentes, 

considerando as atividades de leitura e de escrita realizadas no decurso da 

formação para atuar nesse domínio, bem como assinalar a dimensão reflexiva 

dessa formação. 

O trabalho proposto situa-se no âmbito da Linguística Aplicada (doravante 

LA), área de conhecimento que tem se preocupado cada vez mais com os usos 

da linguagem em práticas reais (MOITA LOPES, 1996; SIGNORINI, 1998). 

A adoção dessa perspectiva de estudo se deve ao fato de que os estudos 

da LA têm buscado, cada vez mais, a referência da língua real, ou seja, uma 

língua falada por falantes reais em suas práticas reais e específicas, numa 

tentativa de seguir essas redes, de não arrancar o objeto de pesquisa da tessitura 

de suas raízes. Ademais, essa área do conhecimento, conforme Moita Lopes 

(1996, p. 14), tem buscado “criar inteligibilidade sobre problemas sociais em que a 

linguagem tem um papel central”.  

Um olhar acurado sobre os estudos de letramento no Brasil nos permite 

ver que estes têm ampliado o seu campo de trabalho para diferentes domínios 

sociais além da escola – hospitais, igrejas, famílias, entre outros –, no intuito de 

compreender os fenômenos que ali ocorrem por meio dos estudos da linguagem. 
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Nesses termos, tem deixado aflorar o seu “caráter mestiço e 

transdisciplinar” (MOITA LOPES, 2009, p. 100), buscando, por meio de seus 

trabalhos, não somente se abastecer de conhecimentos e vivências de diversas 

áreas para abordar aspectos da linguagem nos inúmeros domínios, mas também 

trazendo para sua área de atuação o estudo de tópicos ainda sem vinculações 

com essa área do conhecimento, com o objetivo de destacar questões a serem 

discutidas e redimensionadas pelos indivíduos em seus respectivos espaços 

sociais. 

Diante disso, faz-se importante pensar no papel do pesquisador em LA no 

que se refere ao seu compromisso com a sociedade (LEFFA, 2001), uma vez 

que, pesquisando sobre a linguagem e os problemas sociais nos diversos 

domínios, inclusive no do trânsito, buscam-se caminhos para a discussão e 

compreensão de tais problemas bem como possíveis alternativas para atenuar 

questões que dificultam ou trazem sofrimento para a sociedade. 

As atividades de leitura e de escrita realizadas em eventos de formação 

de condutores de veículos, objeto de estudo da nossa pesquisa, ocorrem em 

virtude de uma exigência legal instituída pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), 

que prevê o cumprimento de quarenta e cinco horas/aula pelos 

condutores/aprendentes sobre temáticas relativas à sua atuação no trânsito.  

Essa formação tem como escopo situar o condutor/aprendente no que se 

refere à legislação que orienta o funcionamento desse segmento social, às placas 

e sinalizações, às infrações e multas, além de nortear quanto ao comportamento 

defensivo e às responsabilidades que o condutor toma para si ao assumir o 

volante de um veículo. 

Nesse sentido, definimos como questão de pesquisa: 

 

• Como se constituem os eventos e as práticas de letramento realizados no 

decurso da formação de condutores de veículos? 

 

 Para responder a essa questão, elegemos como objetivo geral:  

 

• descrever os eventos e as práticas de letramento efetivados no percurso da 

formação de condutores de veículos. 
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 Em termos específicos, constituem-se nossos objetivos: 

 

• caracterizar as práticas e os eventos de letramento realizados na 

formação de condutores de veículos; 

• conhecer as expectativas dos condutores em formação no que se refere a 

essas práticas e eventos voltados para a atuação; 

• contribuir para o aprimoramento das discussões que tratam do letramento 

no âmbito da formação para o trânsito. 

 

 No intuito de contemplar as questões e os objetivos propostos, adotamos 

como categorias de análise os elementos estabelecidos por Hamilton (2000) no 

que se refere às análises de práticas e aos eventos de letramento. Esses 

elementos abrangem aspectos como: participantes, ambiente, artefatos e 

atividades. 

Em termos teóricos, a pesquisa encontra-se assentada basilarmente nos 

estudos de letramento (BARTON, 1993; BARTON; HAMILTON, 1998; BAYNHAM, 

1995; KLEIMAN, 1995; KLEIMAN; SILVA, 2008; MORTATTI, 2004; STREET, 

1984; OLIVEIRA, 2008, 2010; ROJO, 2009; PAZ, 2008), entendidos como 

práticas sociais, na teoria dos gêneros textuais (BRONCKART, 2004, 1999) e na 

sua instância multimodal (KRESS; VAN LEEUWEN, 1996; DIONÍSIO, 2006) bem 

como em documentos legais que orientam a formação de condutores.   

Metodologicamente, segue a abordagem de pesquisa qualitativa 

(BODGAN; BIKLEN, 1994), mais especificamente de cunho etnográfico (ANDRÉ, 

1995; CANÇADO, 1994). Nesse sentido, procuramos focalizar, de forma 

descritiva, o fenômeno das práticas de leitura e de escrita realizadas no percurso 

de formação de condutores de veículos automotores, “sem arrancá-los da 

tessitura de suas raízes” (SIGNORINI, 1998, p. 101), ressaltando aspectos do 

decurso de sua efetivação, apreendidos por meio das diversas técnicas do olhar e 

do perguntar (ERICKSON, 1986, p. 56), inclusive do registrar.  

A relevância dessa pesquisa consiste no fato de trazer para o cerne das 

discussões acadêmicas uma temática ainda pouco discutida nesse universo, uma 

vez que, historicamente, os estudos acerca das práticas e dos eventos de 
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letramento estiveram frequentemente voltados para o campo escolar e para a 

formação de professores.  

Nesse sentido, são consideráveis as implicações deste trabalho para o 

entendimento das questões relacionadas às práticas de leitura e de escrita que 

permeiam a formação de condutores, assim como as contribuições que poderá 

trazer para as discussões acerca das demandas que envolvem o tema. 

Acreditamos que uma discussão amparada por um estudo de cunho 

científico sobre as práticas de letramento, realizadas por ocasião da formação de 

condutores, poderá suscitar aos órgãos de regulação do trânsito no Brasil 

subsídios para melhorar a mobilidade e a humanização nesse domínio, uma vez 

que as reflexões geradas acerca do papel que os condutores/aprendentes 

assumem, ao se tornarem agentes do trânsito, são de grande relevância para 

uma mudança de atitude no que se refere à relação homem/máquina e demais 

pessoas que compartilham o espaço do tráfego urbano.   

Este estudo constitui-se como uma tentativa de estabelecer um diálogo 

entre os estudos de letramento e as políticas públicas, mais especificamente as 

que se situam no âmbito da formação de condutores, para dar-lhe visibilidade e 

apresentar a formação desses agentes do trânsito, por meio da leitura e da 

escrita, como um caminho para melhorar a convivência nesse domínio. 

No intuito de apresentar o percurso de realização da pesquisa e, com 

efeito, a discussão dos conhecimentos construídos, tendo como pano de fundo os 

estudos de letramento, este trabalho reúne três capítulos, além desta introdução e 

das considerações finais. Primeiramente, apresentamos considerações que 

trazem à baila a importância dos estudos da linguagem nos diversos domínios 

sociais, inclusive no da formação para o trânsito, conceitos seminais de políticas 

públicas e o que preconizam os documentos oficiais acerca da formação de 

condutores. Estão contempladas, ainda, as razões que motivaram a sua 

realização assim como as suas contribuições para a área de estudo à qual se 

encontra vinculado.  

No segundo capítulo, focalizamos a contextualização da pesquisa, 

ressaltando a abordagem da investigação que se insere na área da Linguística 

Aplicada, mais especificamente no campo da pesquisa qualitativa de cunho 

etnográfico, uma vez que, além da leitura de documentos, nos inserimos no 
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universo pesquisado para observar como as práticas de letramento são efetivadas 

nos eventos de formação para o trânsito. Trazemos, ainda, o objeto de estudo e 

os objetivos da pesquisa, o cenário em que se desenvolvem as ações de 

pesquisa, os colaboradores, o processo de geração de dados e a referência à 

constituição do corpus.  

No terceiro, evidenciamos os construtos teóricos que dão suporte às 

nossas análises. Nesse sentido, realizamos uma discussão acerca do letramento, 

apresentando algumas perspectivas em estudo (BARTON; HAMILTON, 2000; 

STREET, 1993; KLEIMAN, 1995, 2006; ROJO, 2009; OLIVEIRA, 2008, 2010), de 

conceitos como práticas e eventos de letramento (HEATH, 1983), além de 

agência (BAZERMAN, 2006; BANDURA, 2001). 

Ainda no terceiro capítulo, trazemos uma discussão a respeito dos estudos 

sobre os gêneros textuais, enfocando a perspectiva sociointeracionista da 

linguagem (BRONCKART, 1999, 2004). Discorremos também acerca da 

multimodalidade (DIONÍSIO, 2005; KRESS; VAN LEUWAN, 1996), que se faz 

presente nas cartilhas utilizadas no percurso da formação de condutores, e, 

ainda, sobre a cartilha como um artefato material de leitura (COLE, 1998). 

No quarto, realizamos as análises acerca do objeto pesquisado, tomando 

como aporte as categorias propostas por Hamilton (2000), no que se refere aos 

eventos e às práticas de letramento – domínio, participantes, atividades e 

artefatos. Ademais, discorremos acerca da multimodalidade, que se faz presente 

no gênero textual de uso mais recorrente no percurso de formação de condutores, 

a cartilha, bem como na dimensão reflexiva dessa formação, além das 

expectativas geradas pelos condutores/aprendentes a partir da formação para 

agir no trânsito. 

Posteriormente, tecemos as considerações finais acerca desta 

investigação, buscando retomar alguns pontos relevantes da pesquisa, os quais 

sinalizam para a necessidade de compreendermos que é possível promover 

mudanças sociais efetivas por meio das práticas de letramento e, dessa forma, 

reconstruir o atual modelo de convivência no trânsito. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

2.1 ABORDAGEM E PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

 

O presente trabalho ocupa-se em descrever as práticas de letramento 

realizadas no percurso de formação de condutores de veículos, que se 

estabelecem como pré-requisitos para a habilitação de condutores, de acordo 

com o que está legalmente instituído pelo Código de Trânsito Brasileiro, bem 

como evidenciar as expectativas geradas por esses condutores/aprendentes, 

considerando as atividades realizadas no decurso da formação para atuarem 

nesse domínio.   

Os fenômenos ou problemas não são concebidos como algo estanque e 

desconectado de uma realidade. Eles fazem parte de um dado contexto, 

estabelecendo-se como parte de um processo. Esse aspecto processual do 

fenômeno se constitui foco de interesse do pesquisador etnográfico, visto que a 

ênfase de sua atenção não está nos resultados ou produtos, mas no conjunto de 

questões que permeiam a sua compreensão.  

  Como a maioria das pesquisas situadas no âmbito da Linguística 

Aplicada, que trazem para o bojo das discussões acadêmicas práticas de 

letramento concretizadas nos mais diversos domínios sociais (igreja, saúde, 

família, dentre outros), o nosso trabalho discute práticas de leitura e de escrita 

realizadas em eventos de formação de condutores de veículos. Essa perspectiva 

corrobora o que estabelece Rojo (2006, p. 59), ao defender que é papel dos 

trabalhos em LA “contribuir para compreender, interpretar e interferir nas 

realidades complexas representadas pelas práticas sociais situadas”.  

Um aspecto peculiar às pesquisas qualitativas etnográficas3 e, 

consequentemente, a nossa investigação é que elas se ocupam do estudo de 

                                                           
3 As pesquisas de abordagem etnográfica têm suas raízes na Antropologia e começam a 
despontar nas investigações das demais áreas do conhecimento, sobretudo na educação, a partir 
do final dos anos 1960 e início dos anos 1970, época em que as abordagens de caráter 
quantitativo começam a perder espaço junto aos pesquisadores e a ter sua validade questionada. 
Desde então, os trabalhos investigativos etnográficos passaram a integrar o cenário da pesquisa, 
representando um novo jeito de implementar o fazer científico por meio da utilização de um 
conjunto de técnicas para gerar dados de pesquisa (BODGAN; BIKLEN, 1994, p. 39-40). 
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fenômenos situados. Por essa razão, constituem-se trabalhos de campo. Nesses 

casos, o pesquisador se insere e dedica parte de seu tempo mantendo contatos 

diretos com os colaboradores da pesquisa, requerendo informações e observando 

práticas e condutas por eles desenvolvidas, com vistas a obter um arcabouço de 

elementos capazes de favorecer a compreensão e a descrição da questão em 

estudo. 

  Ao voltarmos a nossa atenção para o processo em que se instituem as 

atividades de leitura e de escrita realizadas pelos condutores de veículos em 

formação, procuramos descrever como se desenvolvem essas práticas de 

letramento voltadas para a agência no trânsito. 

A ênfase dada ao processo que envolve os fenômenos e aos dados que 

delineiam contextos, sujeitos, procedimentos e condutas caracteriza a nossa 

pesquisa como qualitativa, de natureza etnográfica. Suas descrições reconstituem 

dados gerados e impressões construídas pelo pesquisador em relação às 

questões investigadas.  

Considerando que os dados são gerados por colaboradores em seu 

contexto natural de atuação, os sentidos que os futuros condutores de veículos 

constroem e expressam acerca de fenômenos e práticas executadas são de 

considerável valia para o desenvolvimento de nossas análises.  

Consequentemente, o que esses colaboradores pensam e verbalizam 

assim como os sentidos que imprimem ao fenômeno em foco foram gerados a 

partir da utilização de questionários com questões fechadas e abertas (para traçar 

o perfil e os pontos de vista dos nossos colaboradores acerca do nosso objeto), 

de entrevistas semiestruturadas com os colaboradores (condutores em formação 

e formadores), além da observação de eventos de formação realizados em 

centros de formação de condutores de veículos, na perspectiva de que “as vozes 

dos referidos colaboradores fossem ouvidas” (CAVALCANTI, 2006, p. 250) e 

interpretadas. 

Em outras palavras, os registros de observações, as respostas aos 

questionários bem como os depoimentos dados em entrevistas e os documentos 

utilizados na formação dos futuros condutores de veículos constituem o corpus da 
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investigação efetivada. Por meio dele, reunimos os subsídios necessários para 

focalizar as práticas de letramento realizadas nos eventos de formação. 

  Levando-se em conta que na pesquisa etnográfica o pesquisador deve 

aproximar-se de seu objeto de estudo sem retirá-lo da sua tessitura, no intuito de 

construir conhecimentos a partir das situações vivenciadas naquele contexto e na 

interação com os seus colaboradores, adentramos o universo da formação de 

condutores de veículos, participamos dos eventos de aulas teóricas, acessamos 

os materiais impressos utilizados e ouvimos os discursos que circulam naqueles 

eventos, buscando uma melhor compreensão do fenômeno investigado e, com 

efeito, construir a nossa análise sobre as práticas em estudo. 

 Em termos éticos, a pesquisa desenvolvida segue as orientações das 

investigações qualitativas em LA. Nesse sentido, levam-se em conta aspectos 

como “a adesão espontânea dos colaboradores” (KLEIMAN, 2002, p. 32), o 

“consentimento informado e a proteção dos sujeitos contra quaisquer espécies de 

danos”, conforme preconizam Bodgan e Biklen (1994, p. 75).  

Amparados por essa perspectiva, assumimos o compromisso ético de 

obter a adesão natural dos futuros condutores de veículos e formadores, proteger 

a identidade dos colaboradores, tratá-los com respeito, ser claros em relação aos 

objetivos da pesquisa, ser fiéis aos dados gerados como também autênticos no 

tocante aos resultados obtidos (BODGAN; BIKLEN, 1994, p. 77). 

  

2.2 CENÁRIO DE PESQUISA 

 

A geração de dados ou a construção do corpus desta pesquisa ocorreu 

nos Centros de Formação de Condutores (CFC)4, que oferecem formação teórica 

e prática para aqueles que desejam habilitar-se para guiar veículos automotores 

terrestres. O funcionamento dessas instituições encontra-se regulamentado pela 

                                                           
4 Centro de Formação de Condutores é a nomenclatura que designa as antigas autoescolas. 
Essas instituições, de cunho privado, têm como objetivo promover a instrução daqueles que 
pretendem habilitar-se para atuar como condutores de veículo automotor, conforme a legislação 
vigente. 
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resolução n. 33 do CONTRAN para as autoescolas e mantido no artigo 156 do 

atual Código de Trânsito Brasileiro – Lei n. 9.503, de 23 de setembro de 1997.  

 

2.3 COLABORADORES DA PESQUISA 

 

 Para a realização deste trabalho, contamos com a participação de trinta e 

quatro condutores em formação e três instrutores/formadores que se dispuseram 

a contribuir com o estudo proposto. 

Comprometidos com o aspecto ético que permeia os estudos científicos, 

embora tenhamos os consentimentos dos nossos colaboradores para divulgar 

nomes e dados gerados a partir da colaboração dos participantes, achamos por 

bem tratá-los, neste trabalho, pelas seguintes denominações: 

• Condutor/aprendente (nomeados de 01, 02, 03 e assim 

sucessivamente); 

• Instrutor (designados de instrutor/formador 01, 02 e 03). 

  

Esperamos, dessa forma, manter o anonimato daqueles que se 

dispuseram a contribuir com o desenvolvimento do presente trabalho. 

 

2.4 GERAÇÃO DE DADOS 

 

 Cientes dos propósitos de descrever as práticas de letramento realizadas 

no percurso de formação de condutores de veículos automotores bem como de 

ressaltar as expectativas que os condutores/aprendentes têm em relação a essas 

atividades, que orientam para a atuação no trânsito, dentre outros escopos, 

inserimo-nos nesse universo no intuito de apreender elementos que deem 

respaldo ao nosso trabalho.  

Inicialmente, realizamos a leitura do documento oficial que orienta o 

funcionamento do trânsito no Brasil, o Código de Trânsito Brasileiro, com ênfase 

no que preconiza para a formação de condutores de veículos. Em seguida, 
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observamos como se efetivam as práticas de letramento por ocasião da formação 

desses futuros agentes do trânsito.  

 Os dados foram gerados em três centros de formação de condutores 

sediados no município de Natal/RN. A escolha dessas instituições se deu em 

virtude de elas realizarem um trabalho comprometido com a humanização do 

trânsito, segundo descreveram alguns condutores que realizaram a formação 

para condutores nesses locais. Essa preocupação com a humanização do trânsito 

se efetiva por meio de orientações que apontam para a responsabilidade dos 

condutores para com a segurança dos usuários das vias públicas. Essas 

informações ou referências foram obtidas por meio de depoimentos de condutores 

que as frequentaram e/ou de seus familiares. 

Além da observação dos momentos formativos, utilizamos entrevistas 

com condutores em formação e com instrutores, que se dispuseram a contribuir 

de forma espontânea com a presente investigação, além da apreciação do 

artefato de leitura de uso mais recorrente nesses eventos. 

Os questionários foram apresentados e entregues aos 

condutores/aprendentes ao término das aulas e devolvidos, devidamente 

respondidos, no início da aula do dia seguinte. As entrevistas foram realizadas 

antes do início das aulas, no próprio espaço dos CFC, e foram motivadas pelo 

desejo de conhecer aspectos que não foram focalizados nos questionários já 

respondidos.  

 No percurso de geração de dados, foram observadas aulas ministradas 

nessas instituições, dentre as quais algumas foram gravadas com recurso de 

áudio digital. Esse trabalho foi realizado entre os meses de novembro de 2011 e 

maio do corrente ano e resultou na constituição de um corpus que reúne trinta 

questionários respondidos por condutores/aprendentes bem como seis entrevistas 

gravadas em áudio com os condutores/aprendentes e três com instrutores de 

centros de formação.  

Os questionários foram constituídos por questões abertas e fechadas, das 

quais algumas foram direcionadas para a caracterização dos colaboradores e 

outras para as considerações dos agentes no tocante às práticas de letramento 

vivenciadas no percurso de sua formação para o trânsito (Apêndice I). 
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As entrevistas realizadas com os condutores em formação e os 

instrutores caracterizam-se pela flexibilidade em termos de estruturação e em 

números de questionamentos (Apêndices II e III), sendo, portanto, concebidas 

como semiestruturadas. 

Após a compilação das respostas dadas aos questionários e as 

transcrições das aulas e entrevistas, levamos o material para a apreciação dos 

colaboradores, em momento marcado previamente e realizado nos próprios CFC, 

no intuito de que as informações ali presentes recebessem a chancela dos 

participantes e/ou que os dados fossem reformulados de acordo com os 

apontamentos feitos por eles, procurando, dessa forma, mantermos a maior 

fidedignidade possível em relação aos dados.  

 Concluída a fase da geração dos dados, procuramos definir os 

fundamentos epistemológicos e o percurso metodológico que nos permitissem 

construir a sistematização e a análise do material gerado.  
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3  APORTES TEÓRICOS 

 

3.1 POLÍTICAS PÚBLICAS, MOBILIDADE URBANA E LETRAMENTO 

 

As políticas públicas constituem uma área de conhecimento da ciência 

política que foi, paulatinamente, conquistando autonomia científica em 

consequência de uma série de estudos realizados a partir de meados do século 

XX na Europa e nos Estados Unidos. Segundo Souza (2006), os pesquisadores, 

na Europa, que se debruçaram sobre essa questão tinham como objetivo analisar 

e explicar o papel do estado e de suas organizações. Já nos Estados Unidos, 

adotou-se como foco de estudo a ação dos governos. 

 A primeira publicação que trata dessa temática como ciência é uma 

coletânea de artigos organizados por Harold D. Lasswel e David Learner, em 

1951, na qual políticas públicas passam a se relacionar com conteúdos e 

metodologias de outras disciplinas. Esses pesquisadores preconizam a 

concepção de que as políticas públicas devem ser estudadas com base em 

diferentes enfoques, uma vez que têm caráter multidisciplinar.  

 De acordo com Lasswel (1951, p. 14),  

 
 

[...] nós podemos pensar em ciências da política pública como as 
disciplinas que visam explicar a elaboração da política (policy-
making) e seu processo de execução (policy-executing process), 
além de fornecer dados e interpretações que são relevantes aos 
problemas da política pública num dado período. 

  

  
Dessa forma, cabe à ciência política dar explicações e interpretações 

acerca da elaboração e aplicação das políticas públicas. Em outras palavras, as 

ações que os estados realizam passam a se constituir como atividade de cunho 

científico. 

 O interesse público relacionado à temática das políticas públicas vem 

crescendo na atualidade em razão das diversas demandas que afetam 

diretamente a população, como educação, saúde e segurança, bem como pela 

rapidez com que as informações chegam aos diversos segmentos sociais. 
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As políticas públicas constituem as ações realizadas pelo Estado5 com o 

objetivo de atender às demandas da população que se encontra em seu território. 

Atualmente, as políticas públicas se ampliam de acordo com o aumento da 

complexidade da sociedade e novos temas emergentes surgem na agenda 

pública (DIAS, 2011, p. 259). 

 Em decorrência da ampliação da complexidade das sociedades modernas, 

que inclui maior diversidade das suas demandas em relação ao Estado, torna-se 

necessário implementar novas ações em termos de políticas públicas, ampliando 

sua necessidade de intervenção da realidade social.   

Como exemplo de novas áreas nas quais as políticas públicas têm 

atuado, Dias (2011) aponta o meio ambiente, o turismo e as ações voltadas para 

os idosos. A esse rol acrescentamos o trânsito, que tem exigido uma atuação 

mais efetiva dessas políticas.  

 As políticas públicas impactam de forma direta na qualidade de vida de 

uma determinada sociedade, uma vez que “elas extraem dinheiro da sociedade 

pelos tributos pagos pelos cidadãos, regulam comportamentos e conflitos, 

organizam burocracias e mercados, distribuem benefícios e uma variedade de 

serviços à população” (RODRIGUES, 2010, p. 29). 

 Trata-se de procurar compreender essas políticas por meio de estudos 

sistemáticos e dar explicitude aos fins para os quais os ônus pagos pelos 

cidadãos, através dos diversos impostos, são destinados.   

  Uma segunda vertente que se volta para essa temática, apontada por 

Rodrigues (2010, p. 29), diz respeito à necessidade de se conhecer por que 

determinadas políticas são adotadas e as causas e consequências de 

determinadas decisões nesse âmbito. 

 Assim sendo, há um interesse de diversos domínios do conhecimento em 

analisar de que forma essas políticas se constituem, que fenômenos contribuem 

para a sua elaboração e implementação e quais organismos são responsáveis 

pelo seu acompanhamento e avaliação. 

                                                           
5 Utilizamos o termo Estado para nos referirmos ao conjunto de pessoas e instituições que forma a 
sociedade juridicamente organizada e que ocupa um determinado território. 
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 Esses estudos trazem, ao conhecimento da sociedade em geral, os vieses 

que permeiam esses processos e, ainda, oferecem a possibilidade de o cidadão 

comum, por meio de instituições que o representem, opinar e sugerir a criação de 

novas políticas e/ou o redimensionamento das que já existem, o que constitui uma 

forma de agência. 

 Ainda no século dezenove, o filósofo alemão Karl Marx (2006), idealizador 

de uma sociedade mais justa e equilibrada, em um ensaio sobre o suicídio, refere-

se às instituições como instrumentos importantes de transformação social e de 

efetivação dos direitos da cidadania. 

 Segundo Marx (2006, p. 50),  

 

Nos pergaminhos, podem facilmente proclamar constituições, o 
direito de todo cidadão à educação, ao trabalho e, sobretudo, a 
um mínimo de meios de subsistência. Mas com isso não se faz 
tudo. Ao se escreverem esses desejos generosos sobre o papel, 
persiste a verdadeira tarefa de fazer frutificar essas ideias liberais 
por meio de instituições materiais e inteligentes, por meio de 
instituições sociais. 

   

Há diversos conceitos relativos ao fenômeno das políticas públicas. Essas 

definições variam de acordo com o posicionamento político de quem as constrói. 

Adotamos neste trabalho a perspectiva que as concebe como sendo o conjunto 

de princípios que norteiam as ações do poder público em favor dos interesses da 

sociedade. Conforme preconiza Teixeira (2002, p. 2), 

 

[...] é uma relação social que envolve vários atores com projetos e 
interesses diferenciados e/ou contraditórios que, por meio de 
mediações sociais e institucionais, buscam um mínimo de 
consenso, para se tornarem legítimas e obterem eficácia. 

 

Com base nisso, o papel das políticas públicas é efetivar os direitos à 

cidadania, uma vez que elas são responsáveis por responder às demandas dos 

diversos setores da sociedade, principalmente dos menos favorecidos. Essas 

demandas são, por vezes, influenciadas pelos movimentos de mobilização social 

e interpretadas por aqueles que ocupam funções de gestores públicos.  
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 As políticas públicas são embasadas e regulamentadas através de leis, 

decretos, portarias, resoluções e instruções normativas. Esses instrumentos 

norteiam toda a infraestrutura de governo no tocante aos seus diversos projetos e 

programas de investimentos, custeio e manutenção de toda a administração 

pública. Em virtude disso, grandes quantias financeiras são disponibilizadas para 

fazer frente a essas demandas.  

 Elas traduzem o sentido do desenvolvimento histórico-social dos cidadãos 

na disputa pela hegemonia e a mediação entre interesses e valores dos que se 

defrontam nos mais diversos espaços públicos para negociar soluções capazes 

de satisfazer o conjunto da sociedade ou determinados grupos que a constituem. 

Alguns elementos de conteúdo e de processo na formatação das políticas 

públicas compreendem sustentabilidade, eficácia, transparência, democratização, 

participação popular e qualidade de vida. No entanto, para que esses elementos 

funcionem a contento, faz-se necessário o uso de instrumentos incisivos de 

Gestão, com as características dos Ciclos de Gestão de Políticas Públicas: o 

Planejamento, a Execução, a Avaliação e o Controle – PEAC (MALMEGRIN, 

2010, p. 25). Essas ações devem ser traduzidas em parâmetros objetivos, para 

nortear a elaboração, a implementação e a avaliação das políticas propostas.  

 Para que as políticas públicas se efetivem, faz-se necessário que os 

cidadãos as compreendam como mecanismos criados com vistas a promover o 

bem comum de uma sociedade ou, como preconiza Habermas (1994, p. 112-

113), 

 

As pessoas a quem a lei se refere só conseguirão alcançar 
autonomia quando conseguirem compreender-se como autores, 
eles próprios, das leis a que estão sujeitos como pessoas jurídicas 
privadas... Pois, em última análise, pessoas jurídicas privadas 
nem mesmo podem alcançar o gozo de liberdades individuais 
iguais, a não ser que elas próprias, exercendo conjuntamente sua 
autonomia como cidadãos, atinjam um claro entendimento de 
quais interesses e critérios se justificam e a que respeito coisas 
iguais serão tratadas com igualdade e coisas desiguais, tratadas 
com desigualdade, em qualquer caso particular. 
 
 



33 

 

Assim sendo, os cidadãos tornam-se autônomos na medida em que são 

capazes de exercer essa autonomia no contexto de participação, na construção 

das leis e no seu acompanhamento e efetivação. 

 O arcabouço legal que orienta condutas dos cidadãos socialmente 

organizados deve basear-se no princípio de que a liberdade de atuar livremente 

no seu espaço social não incide, diretamente, em tirar ou reduzir a liberdade do 

outro. A esse respeito, Hobbes (1985, p. 190) destaca: 

 

Um homem que esteja pronto, quando outros também os 
estiverem, a declinar, tanto quanto considere necessário à paz e 
defesa própria, do seu direito de fazer todas as coisas; e a 
contentar-se com tantas liberdades para com outros homens 
quanto permitiria a si mesmo. 

  

  Essa concepção estabeleceu-se como fundamento basilar da ideologia 

democrática, que preconiza que um indivíduo pode discordar da opinião do outro, 

mas ele deve dar ao outro o direito de expor o que pensa. Segundo Mackenzie 

(2011, p. 49), essa ideologia é apresentada comumente sob a seguinte assertiva: 

“Eu posso discordar do que você está dizendo, mas defendo o seu direito de dizê-

lo”. 

 Dessa forma, o respeito à opinião do outro deve se constituir como 

elemento primordial em um processo que se diz democrático, que é o da criação 

e efetivação de políticas voltadas para o bem comum. 

 Dentre as questões já citadas, o trânsito, além de ser um problema social, 

pode ser também considerado um problema político, uma vez que atinge 

diretamente a qualidade de vida da população. Dessa forma, torna-se imperativa 

a sua inclusão na agenda do Estado.  

Sobre essa temática, Rua (2009) afirma que, para que um estado de 

coisas se torne um problema político, há necessidade de algumas características 

peculiares, por exemplo: constituam uma situação de crise, calamidade ou 

catástrofe, de tal forma que não dar uma resposta ao problema seja maior do que 

ignorá-lo.  

 Mostramos, no diagrama a seguir, os movimentos percorridos por uma 

política pública:  
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Figura 2 – Simulação dos movimentos de uma política pública  
                       Fonte: Elaborada pela autora. 

 

As principais etapas desse movimento cíclico compreendem ações, tais 

como: 

 

• Formação da agenda – nessa fase, os gestores públicos procuram eleger 

as prioridades, de acordo com as propostas apresentadas em seus 

planos de governo e discutidas durante a campanha eleitoral. Buscam, 

também, dentro dos programas partidários, as prioridades elencadas em 

seus estatutos. Verificam as demandas elencadas nos programas e 

projetos existentes para então eleger as prioridades, constituindo, dessa 

forma, a agenda de governo.  
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• Definição do problema – esse momento caracteriza-se por se centrar 

em questionamentos acerca da criação e da implementação, bem como 

da viabilidade, dessa última etapa.  

• Análise do problema e formação de alternativas – a análise 

caracteriza-se pelo estabelecimento de uma relação entre uma situação 

existente e uma situação desejada. Visa o estabelecimento de soluções 

alternativas, por meio de levantamento das vantagens e desvantagens de 

cada uma delas. Busca-se encontrar a eficiência necessária para a 

concretização do programa e/ou projeto (OLIVEIRA, 2005). É nessa fase, 

também, que é oferecida a capacitação ao pessoal responsável por 

colocar em prática o que foi planejado para a execução e o 

funcionamento dos programas e projetos de governo.  

• Tomada de decisão e adoção de políticas – essa etapa é o ápice do 

processo de constituição das políticas públicas. Faz-se necessária a 

construção de um quadro amplo de informações para que o gestor possa 

decidir pela implantação de políticas, programas e projetos. A tomada de 

decisão aponta não só as melhores alternativas, mas também simula os 

resultados a serem alcançados. 

• Implementação – etapa em que se coloca em prática o que foi planejado.  

As etapas anteriores mostraram os caminhos que devem ser percorridos 

para o bom funcionamento das políticas de Estado. A avaliação e o 

controle, que são atos intrinsecamente ligados a essa etapa, irão apontar 

para os devidos ajustes, continuidade ou mudanças. Para Oliveira (2005), 

o período de implementação é muito dinâmico, tem peculiaridades 

próprias, podendo sugerir ou transformar a própria política.  

• Avaliação e controle – nessa fase ocorre o acompanhamento minucioso e 

sistemático dos processos que foram e/ou estão sendo executados. 

Estabelecem-se procedimentos e verificam-se as situações em que se 

encontram os projetos ao longo de sua execução. Avalia-se, ainda, se os 

resultados esperados estão sendo cumpridos ou alcançados. Essas 

observações vão alimentar o sistema, assumindo a condição de 

aprendizado contínuo. 
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Acerca dessa temática, Drucker (1996, p. 188) preconiza que “o hábito do 

aperfeiçoamento contínuo em qualquer empreendimento precisa ser embutido em 

todas as agências do governo e ser tornado autossustentado”. O autor defende a 

ideia de que “nenhum plano, por mais elaborado que seja, será realizado 

exatamente como está escrito” (DRUCKER, 1996, p. 195).  

 Dessa forma, a criação e a implementação de políticas públicas implicam 

esforço político e responsabilidade dos gestores para com a população que 

representa, haja vista que ela deve ser a maior beneficiada nesse processo.  

 No âmbito das políticas públicas de trânsito, encontram-se contempladas 

diversas ações voltadas para uma melhor convivência nesse domínio, inclusive 

por meio da formação de condutores, haja vista que garantir a segurança de 

todos que utilizam as vias públicas tem se constituído como uma preocupação 

mundial. 

 Desde o seu surgimento, o homem tem buscado formas de abrir caminhos, 

de locomover-se no espaço e no tempo, ou seja, de transitar. Esse desejo de 

encontrar formas de deslocamento de um local para outro antecede inclusive a 

criação dos meios de locomoção. 

 Trânsito, do latim transitu, “significa ato ou efeito de caminhar, marcha. Ato 

ou efeito de passar, passagem. Caminho, trajeto, passagem. Movimento, 

circulação, afluência de pessoas ou veículos, tráfego” (FERREIRA, 1986, p. 645). 

Como é possível observar por meio das definições apresentadas no Novo 

Dicionário da Língua Portuguesa, as definições de trânsito estão voltadas ou 

relacionadas diretamente a movimento, a deslocamento. 

 Segundo Melo (2008, p. 193), a chegada do primeiro automóvel ao Brasil 

ocorreu no ano de 1891, conforme ele mesmo descreve: “Em 1891, Dumont 

chega ao Porto de Santos com seu Peugeot, com motor de dois cilindros da 

marca Daimler”. Esse acontecimento foi o ponto inicial para as discussões acerca 

da mobilidade urbana no Brasil. Desde então, tem-se buscado alternativas para a 

construção de instrumentos que garantam o direito do cidadão de ir e vir em 

segurança. 

É possível perceber que, no Brasil, as questões relacionadas ao trânsito 

têm sido enfocadas basicamente a partir do ponto de vista da engenharia de 

tráfego, da fiscalização e da área jurídica. Poucas discussões existem no que se 
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refere à educação para o trânsito e ao próprio trânsito como uma questão 

fundamentalmente social. Assim sendo, torna-se imprescindível contemplar o 

trânsito como um fenômeno social, uma vez que envolve pessoas, e, 

principalmente, pelo fato de que a sua qualidade impacta diretamente na 

qualidade de vida dessas pessoas.  

Discutindo sobre os conflitos que povoam o universo do trânsito, Dotta 

(1996, p. 9) assevera que 

 

[...] os problemas do trânsito no Brasil gravitam em torno do 
comportamento (mau comportamento), eis que a todo momento 
nos deparamos com condutores carentes de respeito humano e 
de boas maneiras, rebeldes, agressivos, atrevidos, despóticos, 
sem modos e hábeis em roubar direitos alheios, mas duros em 
abrir mão dos próprios direitos para evitar uma colisão. 

 

Essa realidade reverbera, para nós, como uma possível sequela causada 

em função de lacunas na formação oferecida para atuar nesse domínio. 

A chegada do automóvel facilitou a locomoção das pessoas, aproximou 

distâncias e viabilizou o acesso rápido aos diferentes lugares. Por outro lado, 

tornou-se, também, seu algoz, causando-lhe alguns tipos de desconforto, 

prejuízos e fobias (CORASSA, 2000). Se antes permitia agilidade nos 

deslocamentos, atualmente, torna as pessoas reféns de engarrafamentos, 

congestionamentos, polui o ar e o meio ambiente, além de outros prejuízos. 

O homem é o principal elemento desse sistema, uma vez que ele assume 

diferentes papéis, como os de motorista, pedestre, morador, dono de 

estabelecimento particular ou comercial, agente de fiscalização, gestor do sistema 

de trânsito, dentre outros.  

Com base no papel que assume, o indivíduo adota também posturas e 

comportamentos nesse domínio. Partindo desse entendimento, ratificamos a 

assertiva postulada por Vasconcelos (1992, p. 11), ao defender que 

 

[...] Por tudo isso, o trânsito não é apenas um problema técnico, 
mas, sobretudo, uma questão social e política, diretamente ligada 
às características da nossa sociedade capitalista. Para entender o 
trânsito, portanto, não basta discutir os problemas do dia a dia, 
como congestionamentos e acidentes, é preciso analisar como o 
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trânsito se forma, como as pessoas participam dele, quais são os 
seus interesses e necessidades. 

 

 Sendo assim, torna-se cada vez mais necessário e relevante que outras 

áreas, além da engenharia de tráfego, da medicina e da área jurídica, se voltem 

para analisar os fenômenos do trânsito, uma vez que este se constitui como uma 

questão, sem sombra de dúvida, essencialmente social. 

 A segurança no trânsito tem se destacado como um dos principais temas 

de discussão dos gestores públicos na atualidade, principalmente pelos gestores 

dos grandes centros urbanos, em virtude do alto índice de ocorrência que se dá 

nesse domínio, com mortes e lesões de milhares de pessoas em todo o país. É 

possível constatar as sequelas do trânsito por meio dos noticiários das imprensas 

escrita, falada e televisiva, que, diariamente, mostram ocorrências envolvendo 

pedestres, ciclistas, motociclistas, condutores e passageiros. 

 As médias e pequenas cidades também já sofrem esses mesmos 

problemas, observando-se as devidas proporções tanto em virtude do aumento da 

frota de veículos que circula diariamente pelas suas vias bem como da falta de 

infraestrutura para atender as demandas exigidas em função dos deslocamentos 

de pessoas e veículos e, principalmente, pelas lacunas deixadas em relação à 

educação para agir nesse domínio. 

 Gestores públicos das diversas esferas têm buscado estratégias para o 

enfrentamento das demandas que envolvem o fenômeno da mobilidade urbana, 

no intuito de garantir sustentabilidade em toda infraestrutura viária nos 

aglomerados urbanos espalhados por todas as regiões do país. De acordo com 

alguns especialistas em tráfego, caso haja demora na implantação de ações 

transformadoras no que se refere à organização do trânsito, todas ou quase todas 

as cidades entrarão em colapso nas próximas décadas.  

 No Brasil, essas discussões têm se dado em caráter de urgência nas 

esferas da gestão federal, estadual e municipal em virtude da necessidade de se 

buscar mecanismos para reduzir o número de acidentes no trânsito bem como 

facilitar os deslocamentos dos trabalhadores que precisam se movimentar com 

rapidez, segurança e conforto. 
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Dentre os domínios sociais nos quais o ser humano atua, o trânsito, bem 

como o seu funcionamento, tem implicações diretas na qualidade de vida da 

população, uma vez que atinge a todos que usam as vias públicas. Dentre os 

prejuízos causados pelas ocorrências de trânsito, destacamos aqui o elevado 

número de jovens que morrem prematuramente, deixando, dessa forma, de 

ingressar no mercado de trabalho; a desestruturação das famílias diante da perda 

precipitada de um de seus membros; o alto índice de mutilados graves que saem 

do mercado de trabalho por serem considerados inválidos; e, ainda, o ônus que é 

subtraído anualmente do erário público para fins de tratamento médico-hospitalar 

das vítimas e/ou pagamento de indenizações, pensões e aposentadorias 

precoces. 

Corroborando essa assertiva, apresentamos dados publicados pelo 

Seguro contra Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via 

Terrestre6 (DPVAT), que apontam uma média de aproximadamente cinquenta mil 

pessoas mortas e quatrocentas mil feridas em consequência de acidentes de 

trânsito no país, no ano de 2010, subtraindo um ônus de aproximadamente R$ 5,3 

bilhões dos cofres públicos. 

 Em relação aos atendimentos médico-hospitalares subsidiados pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS) no mesmo ano, a despesa girou em torno de 

cento e oitenta e sete milhões de reais, conforme informações do Ministério da 

Saúde, publicadas por meio do seu site.  

Acerca dessa discussão, o engenheiro de tráfego e professor Mauri 

Adriano Panitz (2005, p. 81), em artigo publicado na Revista Mundo Jovem, 

refere-se aos acidentes de trânsito como “uma das epidemias que mais flagelam 

a humanidade” na contemporaneidade.  

A constatação do pesquisador tem como referência dados da 

Organização Mundial de Saúde, que consideram as ocorrências de trânsito como 

uma “epidemia social”, uma vez que matam mais que os males do câncer e do 

                                                           
6 O DPVAT é o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias 
terrestres, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, com a finalidade de amparar as 
vítimas de acidentes de trânsito em todo o território nacional brasileiro, não importando quem seja 
o responsável pela ocorrência. É chamado, também, de seguro obrigatório, que deve ser pago por 
proprietários de veículos, juntamente com o Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA). 
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coração, atingindo principalmente a população jovem, com idades variando entre 

17 e 24 anos de idade. 

Acreditamos que essa realidade está diretamente relacionada à forma por 

meio da qual esses condutores foram orientados para atuar nesse domínio bem 

como à maneira como agem frente às situações nas quais a prudência e a 

responsabilidade são elementos fundamentais para uma convivência pacífica.  

 As lacunas causadas pela fragilidade na formação para o trânsito por 

meio de práticas de letramento, tanto no âmbito da formação escolar quanto na 

formação de condutores, têm contribuído, a nosso ver, para a ocorrência de 

muitos acidentes.  

  Em virtude disso, faz-se necessária ao condutor uma formação leitora que 

privilegie as orientações de condução segura, defensiva, responsável e 

humanizada, regida pelo princípio da corresponsabilidade pela sua segurança e 

pela do outro (COSTA, 2011). 

 Existe no Brasil um aparato legal que orienta a agência dos usuários das 

vias públicas. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é um documento que tem 

como base a Constituição Brasileira, respeitando a Convenção de Viena7 e o 

Acordo do Mercosul8. Ele define as atribuições das autoridades e órgãos ligados 

ao trânsito, fornece diretrizes para a Engenharia de Tráfego, estabelece normas 

de conduta e define infrações e penalidades para os usuários do trânsito.  

 O Código, em seu capítulo I, §1º, define: “Considera-se trânsito a utilização 

das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou 

não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga e 

descarga” (CTB, 2008, p. 19). 

 Conforme preconiza a lei, trânsito é toda e qualquer utilização das vias 

públicas, seja por pessoas, seja por veículos, seja por animais. 

De acordo com esse instrumento legal, fica estabelecido que é dever do 

cidadão “transitar sem oferecer perigo ou obstáculo para os demais elementos do 

trânsito” (CTB, 2008, art. 26, p. 24).  

                                                           
7 A Convenção de Viena, realizada em 1968, padronizou a sinalização e as normas de trânsito 
internacionais que foram adotadas por diversos países, inclusive o Brasil.  
8 Realizado em 1992, o Acordo Mercosul estabeleceu normas para uniformizar o trânsito entre os 
países integrantes do Mercosul – Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. 
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Assim, cabe a todos que utilizam as vias públicas – pedestres, ciclistas, 

motociclistas, condutores de veículos leves ou pesados – ponderar acerca da sua 

atuação para garantir a organização e a segurança nesse segmento. 

A educação para o trânsito está regulamentada no cap. VI, art. 74, do 

Código de Trânsito Brasileiro, e se constitui como direito de todos e “dever 

prioritário para os componentes do Sistema Nacional de Trânsito”.  

No §1º desse mesmo artigo, fica instituída a obrigatoriedade da existência 

de coordenação educacional nos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito.  

 No ano de 2004, foi criada a Política Nacional de Trânsito (PNT), sob a 

coordenação do Ministério das Cidades e do Departamento Nacional de Trânsito, 

com o objetivo de “eleger a preservação da vida, da saúde e do meio ambiente e 

da educação contínua para o trânsito” (CTB, 2008, p. 315). 

 Em sua apresentação, o Código de Trânsito Brasileiro aponta como 

objetivos prioritários das políticas públicas a serem alcançados até 2014:  

 

• Aumentar a segurança no trânsito; 

• Promover a educação para o trânsito;  

• Garantir a mobilidade e acessibilidade com segurança e qualidade 

ambiental a toda a população; 

• Promover o exercício da cidadania, a participação e a comunicação com a 

sociedade e 

• Fortalecer o Sistema Nacional de Trânsito. 

 

 É possível observar que a legislação propõe ações no sentido de 

promover a construção de um trânsito mais seguro, organizado e voltado para o 

respeito à vida e à preservação dos recursos naturais. 

 O Código de Trânsito Brasileiro trata, no seu cap. VI, da educação para o 

trânsito. No art. 74, está garantido que “A educação para o trânsito é direito de 

todos e constitui dever prioritário para os componentes do Sistema Nacional de 

Trânsito”.  

 Já no art. 76, fica determinado: 
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A educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas 
escolas de 1º, 2º e 3º graus por meio de planejamento e ações 
coordenadas entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de 
Trânsito e de Educação, da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, nas respectivas áreas de atuação. 

 
 
 Fica evidente que a responsabilidade pela educação para o trânsito e 

promoção de ações que promovam a construção de um trânsito organizado e 

seguro deve ser compartilhada por diversos segmentos da gestão pública. 

 Da mesma forma que o direito à educação formal está assegurado a todo 

cidadão pela Constituição Federal de 1988, a educação para o trânsito está 

garantida pelo Código de Trânsito de Brasileiro e deve ser assumida como 

responsabilidade dos gestores públicos, educadores, mídias e usuários, com a 

finalidade de garantir a segurança no tráfego de veículos e pessoas. 

 A formação de condutores encontra-se prevista na resolução n. 168, de 

14 de dezembro de 2004, com as alterações das resoluções n. 169/05, 

196/06, e  

 
Estabelece Normas e Procedimentos para a formação de 
condutores de veículos automotores e elétricos, a realização de 
exames, a expedição de documentos de habilitação, os cursos de 
formação, especializados, de reciclagem e dá outras providências 
(CTB, 2008, p. 317). 

 

 Por ocasião da solicitação da habilitação para guiar veículos automotores e 

elétricos, conforme preconiza o art. 2º da resolução 168/2004, o candidato deverá 

preencher os seguintes requisitos: 

 

   I – ser penalmente imputável; 

   II – saber ler e escrever; 

   III – possuir documento de identidade; 

   IV – possuir Cadastro de Pessoa Física (CPF). 

 

 De acordo com o art. 3º da mesma resolução, para obtenção da Carteira 

Nacional de Habilitação, o candidato deverá submeter-se à realização de: 
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   I – Avaliação psicológica; 

   II – Exame de aptidão Física e Mental; 

III – Exame escrito sobre a integralidade do conteúdo 

programático, desenvolvido pelo Centro de Formação 

para Condutor; 

IV – exame de direção veicular, realizado na via pública, 

em veículo da categoria para a qual esteja se habilitando. 

 

A formação teórica desses candidatos é realizada por instituições 

específicas para esse fim e orientada pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).  

 Após a conclusão do curso, o futuro condutor procura o Departamento de 

Trânsito para requerer a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A obtenção 

desse documento se dá por meio da submissão e aprovação do candidato a uma 

prova de conhecimentos teóricos (legislação, infrações, noções de primeiros 

socorros) e outra de cunho prático. Essas avaliações são elaboradas e aplicadas 

pelo Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) e seguem critérios 

específicos para cada tipo de veículo (moto, automóvel de passeio, caminhões, 

ônibus etc.). 

 Em caso de perda da licença para dirigir, em consequência da 

extrapolação do número de infrações determinado pelo CTB, o condutor é 

submetido a novo curso de formação, também oferecido pelos centros 

específicos, assim, após cumprir o período de cassação estipulado pela 

legislação, volta a gozar da licença para guiar veículos. 

 É possível reconhecer que a legislação de trânsito em vigor, as melhorias 

na malha viária do país, as normas e as fiscalizações não têm causado efeitos 

perceptíveis na redução das ocorrências nesse domínio. Julgamos, nesse 

sentido, que as práticas de leitura e de escrita, realizadas por ocasião da 

formação de condutores, podem se constituir como importantes estratégias para 

minimizar os problemas da mobilidade urbana. 
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3.2 LETRAMENTO: PERSPECTIVAS EM ESTUDO 

 

3.2.1 Letramento: a leitura e a escrita como prátic as sociais 

 

As discussões acerca do fenômeno do letramento têm origem, conforme 

Descardeci (1997), após a Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos e em 

alguns países da Europa. Esse movimento foi impulsionado em razão de a 

população jovem e adulta não alcançar êxito nas demandas diárias de leitura e de 

escrita. 

O termo letramento começou a ser utilizado no Brasil na década de 1980 

por estudiosos das áreas da Educação e da Linguística e por um determinado 

período foi concebido como sinônimo de alfabetização. 

Diversos estudiosos brasileiros, dentre os quais Soares (2001), Tfouni 

(2004) e Mortatti (2004), buscaram apresentar conceitos acerca do que se 

constitui alfabetização bem como definições para os termos “alfabetização” e 

“letramento”, no intuito de desconstruir alguns equívocos existentes no tocante ao 

uso desses dois termos. 

 Nessa perspectiva, Soares (2001, p. 31, 39) estabelece: 

 

Alfabetizar é ensinar a ler e escrever, o que torna o indivíduo 
conhecedor do código escrito. Alfabetização, por sua vez, constitui 
na ação de alfabetizar, enquanto que letramento é o estado ou 
condição obtido pelo grupo social ou sujeito como consequência 
de ter-se apropriado da escrita e das práticas sociais que a 
envolvem. 

 

Diferentemente do fenômeno da alfabetização, que é entendido 

atualmente como o processo de aquisição e desenvolvimento das habilidades de 

leitura e escrita, o letramento é o uso social desses artefatos (KLEIMAN, 1995).  

O conceito de letramento, segundo Kleiman (1995, p. 15-16), foi utilizado 

inicialmente com o intuito de distinguir os estudos acerca dos impactos sociais da 

escrita dos estudos de alfabetização. A partir dessa compreensão, o letramento 

assume, de acordo com a pesquisadora (1995), a conotação de estudos sobre as 

implicações sociais da escrita e da leitura. 
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A partir de então, novos olhares foram lançados sobre os usos da leitura e 

da escrita e o letramento passou a ser compreendido como os estudos da 

linguagem a partir do seu contexto social de uso.  

Assim sendo, letramento passa a ser entendido como o conjunto de 

atividades sociais de usos da escrita que se definem em função dos objetivos dos 

participantes, do(s) texto(s) que a embasam e do modo como se realizam, dado 

que são histórica e ideologicamente determinadas (KLEIMAN, 1995; BARTON; 

HAMILTON, 1998). 

 Em virtude da variedade de situações nas quais a linguagem se insere, 

pesquisadores das áreas da LA e de outras esferas do conhecimento, como a 

antropologia, por exemplo, defendem o letramento como fenômeno plural. Nessa 

perspectiva, Street (1984, p. 47) preconiza que 

 
 

[...] seria, provavelmente, mais apropriado referirmo-nos a 
“letramentos” do que a um único letramento, e devemos falar de 
letramentos, e não de letramento, tanto no sentido das diversas 
linguagens e escritas, quanto no sentido de múltiplos níveis de 
habilidades, conhecimentos e crenças, no campo de cada língua 
e/ou escrita. 

 
 

O letramento está diretamente relacionado à língua escrita e o texto 

escrito assume um papel de estrema relevância na vida das pessoas, na relação 

que estabelecem com outros e com o mundo. 

 Assim sendo, agir socialmente por meio da leitura e da escrita é um 

exercício de cidadania necessário para a efetivação de posicionamentos 

individuais ou de grupos, frente às diversas demandas com as quais o ser 

humano se depara cotidianamente. 

 A partir da virada social nas pesquisas acerca da linguagem, que passa a 

ser compreendida como plural, os estudos de letramento passam a enfatizar as 

mudanças sociais e suas implicações nas práticas de letramento (MOITA LOPES, 

2009). 

 As formas de usos da leitura e da escrita variam conforme o local onde 

ocorrem e a finalidade de cada situação. Segundo Oliveira (2010, p. 330): “[...] 

não há dúvida de que as práticas de letramento que ocorrem nos variados 
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contextos – casa, escola, igreja, ruas, lojas, empresas, órgãos oficiais, dentre 

outros – atendem a funções e propósitos diferentes”. 

Nessa relação entre usos, contextos de uso e interesses, os sujeitos 

constroem significados acerca do que leem, uma vez que estão implicados no 

conhecimento que produzem e na linguagem que usam (MOITA LOPES, 2009). 

Segundo Mortatti (2004, p. 98), vivemos numa sociedade:  

 
 

[...] baseada em comportamentos individuais e sociais que 
supõem inserção no mundo público da cultura escrita, isto é, uma 
cultura cujos valores, atitudes e crenças são transmitidos por meio 
da linguagem escrita e que valoriza o ler e o escrever de modo 
mais efetivo do que falar e ouvir, diferentemente do que ocorre em 
sociedade iletradas ou ágrafas [...]. 

 
 

As práticas de linguagem se fazem presentes em todas as instâncias da 

sociedade: família, igreja, local de trabalho, políticas públicas e outras, e 

constituem-se como elementos norteadores das ações dos sujeitos nessas 

instâncias. Em virtude da existência de inúmeros domínios em que a linguagem 

se presentifica, Barton (1993, p. 8) defende que há diferentes “mundos de 

letramentos”9.  

 Os estudos de letramento têm se lançado sobre a linguagem, observando 

suas características e os seus diversos usos na sociedade (KLEIMAN, 1995) e 

muitas pesquisas têm se debruçado principalmente sobre as práticas escolares e 

a formação de professores. 

Essa postura foi construída, talvez, em virtude de a escola se constituir 

espaço “privilegiado” de usos da leitura e da escrita. No entanto, as atividades 

escolares nem sempre estabelecem relações entre as questões sociais de cada 

época e a sua complexidade com a aquisição e domínio da escrita. 

Em virtude de as práticas de leitura e de escrita serem múltiplas e 

poderem ser efetivadas em inúmeros domínios, os estudos de letramento voltam-

se também para outras instâncias sociais além da escolar, na busca de 

compreender as relações que se dão nesses universos.  
                                                           
9 O termo “mundos de letramento” é utilizado por Barton (apud HAMILTON; BARTON; IVANIC, 
1993, p. 8), para corporificar a ideia de que a linguagem é utilizada de variadas formas e em 
contextos diversos. Assim sendo, para cada contexto social, existem demandas diferentes de 
práticas de letramento que coexistem paralelamente.  



47 

 

Conhecer as práticas de linguagem em domínios não escolares permitirá 

ao pesquisador ter conhecimento dos usos da linguagem nessas esferas bem 

como do papel que a linguagem assume nesses contextos sociais. Dessa forma, 

o conceito de letramento assume “caráter plural ou de letramentos” (HAMILTON, 

2000, p. 4). 

Nessa perspectiva, Rojo (2009) chama a atenção para os letramentos 

dominantes e vernaculares. Segundo a autora, o letramento dominante refere-se 

aos usos da língua escrita efetivados nos domínios institucionalizados, cujas 

práticas e eventos são orientados por regras próprias, seguindo igualmente 

rotinas e rituais específicos.  

O letramento vernacular, por sua vez, contempla usos de leitura e de 

escrita locais que ocorrem em outros domínios considerados marginais ou não 

institucionais. Nesse sentido, não são norteados por regulamentos, tampouco se 

efetivam a partir de formalidades. 

Os novos estudos de letramento têm apontado para a variedade de usos 

sociais da leitura e da escrita e defendem o “caráter sociocultural e situado das 

práticas de letramento” (ROJO, 2009, p. 102), uma vez que essas práticas se 

fazem presentes nas diversas esferas sociais por meio de eventos de letramento. 

 

3.2.2 Concepções e elementos constitutivos das prát icas, dos eventos de 
letramento e de agência 

 

No âmbito dos estudos do letramento, a expressão “prática” encontra-se 

relacionada ao que as pessoas fazem mediante o uso da leitura e da escrita em 

eventos de letramento, ou seja, as práticas podem se realizar por meio do uso da 

leitura e da escrita em circunstâncias nas quais a sua utilização é necessária. 

Dessa feita, os eventos de letramento podem ser compreendidos como 

“qualquer ocasião em que parte da escrita está integrada à natureza das 

interações participantes e de seus processos interpretativos” (HEATH, 1983, p. 

196). Em outras palavras, eventos de letramento são situações nas quais é 

possível observar a interação de pessoas por meio da escrita, sendo nesses 

momentos que atribuem sentido àquilo que elas realizam. Pode-se dizer que os 
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eventos de letramento são ocasiões que possibilitam diversas formas de 

interpretar os diferentes modos de ser e de estar no mundo. 

De acordo com os postulados de Baynham (1995, p. 34),  

 

[...] as práticas de letramento são formas culturais de uso da 
leitura e da escrita que se realizam em eventos de letramento. 
Envolvem não apenas o que as pessoas fazem, mas o que elas 
pensam sobre o que fazem e os valores e ideologias que estão 
subjacentes a essas ações. 

 

Buscando compreender as práticas de letramento como fenômenos 

situados, apoiamo-nos nos subsídios propostos por Chouliaraki e Fairclough 

(1999, p. 21), que conceitualizam as práticas como “formas habitualizadas, 

vinculadas a tempos e a espaços particulares, nos quais as pessoas aplicam 

recursos (materiais ou simbólicos) para agir juntas no mundo”. 

Nessa perspectiva, Oliveira (2008, p. 100), ancorada nos postulados de 

Chouliaraki e Fairclough (1999), elege três características próprias das práticas de 

letramento: 

 

a) são formas de produção da vida social, não apenas no sentido 
de que produzem um efeito econômico, mas no sentido de que 
produzem também efeitos culturais e políticos; b) são localizadas 
dentro de uma rede de relações com outras práticas, sendo que 
as relações externas determinam sua constituição interna; c) têm 
uma dimensão reflexiva, haja vista que as pessoas 
constantemente geram representações a respeito do que fazem. 

 

Por esse viés, podemos considerar que as práticas de letramento 

realizadas nos mais variados contextos sociais ampliam as possibilidades de 

agência dos sujeitos. Essas práticas podem, assim, contribuir para o 

esclarecimento, a reflexão acerca da atuação consciente dos cidadãos em 

quaisquer instâncias da sociedade, inclusive no domínio do trânsito, uma vez que 

a linguagem não apenas reflete uma realidade social já existente, mas também 

ajuda a criar essa realidade (BERGER; LUCKMANN, 2009, p. 16). 

Fundamentando-se na proposta de Theo Van Leeuwen, para quem o 

estudo das práticas e eventos de letramento envolve categorias como 

participantes, atividades, indicadores, adornos e critérios de elegibilidade para os 
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participantes, entendidas como princípios para a abordagem das práticas sociais, 

Hamilton (2000) estabelece quatro elementos básicos a serem considerados nas 

abordagens dos eventos e práticas de letramento. 

Para a autora, os eventos e as práticas de letramento devem ser 

examinados a partir de aspectos fundamentais representados por elementos 

como participantes, ambientes, artefatos e atividades, conforme o quadro a 

seguir: 

 

Elementos visíveis nos eventos de 

letramento 

Constituintes não visíveis das práticas 

de letramento 

Participantes : pessoas que podem 

ser vistas interagindo com textos 

escritos. 

Participantes ocultos : outras pessoas 

ou grupos de pessoas envolvidas em 

relações sociais de produção, 

interpretação, circulação e, de modo 

particular, na regulação de textos 

escritos. 

Ambientes : circunstâncias físicas 

imediatas nas quais a interação 

ocorre. 

O domínio  de práticas dentro das quais o 

evento acontece, considerando seu 

sentido e propósito sociais. 

Artefatos : ferramentas materiais e 

acessórios envolvidos na interação 

(incluindo os textos). 

Todos os outros recursos trazidos para a 

prática de letramento, incluindo valores 

não materiais, compreensões, modos de 

pensar, sentimentos, habilidades e 

conhecimentos. 

Atividades : as ações realizadas 

pelos participantes no evento de 

letramento. 

Rotinas estruturadas e trajetos que 

facilitam ou regulam ações; regras de 

apropriação e legibilidade; quem pode ou 

não se engajar em atividades 

particulares. 

Quadro 1 – Elementos constitutivos de eventos e práticas de letramento 
Fonte: HAMILTON (2000, p. 17). 
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Adotando por base esses elementos propostos por Hamilton (2000), com 

vistas a descrever as práticas de letramento realizadas no decurso da formação 

de condutores, depreendemos: 

  

(a) os participantes compreendem aspectos biográficos relacionados aos 

sujeitos que desenvolvem as práticas de letramento em estudo; 

(b) o ambiente e o domínio dizem respeito às condições físicas e de 

natureza institucional em que as práticas de letramento são realizadas; 

(c) os artefatos compreendem instrumentos de ordem material e 

conceitual ligados a textos escritos que são utilizados no percurso da 

formação dos condutores de veículos. Os de ordem material incluem, 

dentre outros instrumentos, a cartilha, que se constitui como material de 

leitura de uso mais recorrente nessas formações. Os artefatos conceituais 

abrangem as vivências e representações construídas pelos condutores 

em formação e sua influência no modo como esses sujeitos lidam com a 

leitura e com a escrita; 

(d) as atividades, por sua vez, reúnem os procedimentos adotados na 

execução das práticas de leitura e de escrita. 

   

Tanto a efetivação de práticas quanto a realização de eventos de 

letramento estão vinculadas às demandas sociocomunicativas. Em consonância 

com essa assertiva, Paz (2008, p. 48) destaca que  

 
 

[...] são as demandas comunicativas que mobilizam o sujeito a 
fazer uso da leitura e da escrita não como habilidade meramente 
técnica, mas como práticas que se efetivam em conformidade com 
os aspectos sociais e culturais da realidade em que se insere a 
situação comunicativa. 

 
 

No intuito de avançarmos nessa vertente de pesquisa e cientes da 

responsabilidade social do pesquisador em contribuir com seus estudos para 

ampliar as discussões e a compreensão acerca dos usos da linguagem no 

domínio do trabalho, passamos a nos preocupar com os usos da leitura e da 
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escrita na formação de condutores, uma vez que para guiar um veículo faz-se 

necessário muito mais que o domínio do automóvel.  

Nessa perspectiva, Oliveira (2010, p. 330) defende: 

 
 

Entender que o letramento é mediado por textos implica 
naturalmente ter consciência de que o uso de determinados textos 
depende do sistema de atividades no qual as pessoas estão 
inseridas, noutros termos depende dos papéis que as pessoas 
exercem e do que elas necessitam fazer por meio desses textos 
em determinadas situações. 

 
 

Acreditamos, nesse sentido, que o condutor necessita de uma formação 

leitora que privilegie as orientações de condução segura, defensiva, responsável, 

humanizada, regidas pelo princípio da corresponsabilidade por sua segurança e a 

do outro e voltadas para agência desses trabalhadores em processo formativo. 

A percepção de que o letramento é uma prática social que envolve o que 

as pessoas fazem, utilizando-se da leitura e da escrita, sugere, necessariamente, 

a reflexão acerca da agência. Esse conceito, ao longo do tempo, passou por 

diferentes concepções, como mostra Stompka (2005, p. 68): 

 

No que concerne à agência, uma diferença fundamental distingue 
a noção de progresso automático, auto-operante (nas versões 
seculares ou sacralizadas), da noção de progresso, baseado na 
atividade. A primeira postula uma força propulsora extra-humana, 
a segunda se concentra nas pessoas e suas ações. A primeira 
reclama a necessidade do progresso, a segunda admite a 
contingência do progresso, que pode (ou não) ocorrer, 
dependendo das ações que as pessoas realizam. Na primeira, o 
progresso acontece, na segunda o progresso é alcançado. A 
primeira encoraja uma atitude do tipo “esperar para ver”, passiva e 
adaptativa, a segunda reclama um compromisso ativo, criativo, 
construtivo. 

 

Essas mudanças conceituais foram impulsionadas pela compreensão de 

que o sujeito é um ser ativo nos movimentos que culminam com as mudanças 

sociais de seu tempo. Portanto, sem esse sujeito, as estruturas sociais perdem o 

seu sentido, ou ainda, inexistem. 

No campo dos estudos de letramento, o agente de letramento (KLEIMAN, 

2006, p. 8) refere-se ao professor como tal, na medida em que ele age como “[...] 
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um promotor das capacidades e recursos de seus alunos e suas redes 

comunicativas para que participem das práticas sociais de letramento, as práticas 

de uso da escrita situadas, das diversas instituições”. 

Nessa perspectiva, os indivíduos que mobilizam práticas de leitura e de 

escrita para orientar a sua atuação em qualquer domínio, inclusive no da 

mobilidade urbana, podem ser caracterizados como agentes de letramento. 

Etimologicamente, a origem da expressão “agente de letramento” 

encontra-se no latim (BUENO, 1996), em que o termo agente (agentem) é 

descrito como “alguém ou algo operante, atuante”, e letramento (littera+mentum) 

é entendido como “letras em ação ou ação com as letras”. Assim sendo, 

compreende-se que o agente de letramento é aquele que faz uso das letras ou da 

linguagem para diligenciar ações.  

No intuito de ampliarmos a nossa compreensão sobre a agência humana, 

buscamos alguns elementos da Teoria Social Cognitiva. De acordo com Bandura 

(2001), a autoeficácia é tida como um dos mecanismos-chave para a composição 

da agência humana. Ele preconiza que  

 
 

[...] ser agente significa influenciar o próprio funcionamento e as 
circunstâncias de vida de modo intencional. Segundo essa visão, 
as pessoas são auto-organizadas, proativas, autorreguladas e 
autorreflexivas, contribuindo para as circunstâncias de suas vidas, 
não sendo apenas produtos dessas condições (BANDURA, 2001, 
p. 15). 
 
 

A agência humana, conforme Bandura (2001), possui quatro 

características basilares: intencionalidade, antecipação, autorreatividade e 

autorreflexão. A intencionalidade está atrelada às ações que o indivíduo deseja 

realizar conforme as suas escolhas; a antecipação refere-se às expectativas que 

os indivíduos nutrem em relação aos resultados das ações que executam; a 

autorreatividade encontra-se associada ao controle que esses indivíduos têm em 

relação ao seu modo de agir; e a autorreflexão é um mecanismo por meio do qual 

ele reflete sobre seu próprio funcionamento, sobre a eficácia dos seus atos e 

valores, fazendo os ajustes que considerar necessários. 
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Quanto aos modos de agência, Bandura (2001) enfatiza que há três tipos: 

a agência pessoal direta, a agência por procuração e a agência coletiva.  

A agência pessoal direta refere-se à natureza de ação de cada indivíduo; 

a agência por procuração está relacionada a uma ação que o indivíduo não 

consegue desempenhar e delega a outro a confiança para realizá-la; e a agência 

coletiva é o que as pessoas realizam de forma coletiva, ou seja, juntas ou em 

grupos para produzir resultados desejáveis.  

Discorrendo acerca dessa temática, Bazerman (2007, p. 21) defende: 

 

[...] não precisamos atribuir agência ao letramento em si. A 
agência fica com os atores humanos que desenvolveram ou 
realizaram as atividades usando o letramento; mesmo existindo 
consequências não previstas para suas escolhas, o letramento 
favorece algo diferente do que anteciparam. O letramento é parte 
constitutiva de uma matriz de formações culturais e sociais 
complexas da sociedade moderna com a qual respondemos a 
instituições, crenças, grupos de pessoas localizados longe de 
nossa vida diária e que englobam muito mais do que se pode 
imaginar.  
 
 

Por essa perspectiva, compreende-se que a agência está atrelada a todas 

as ações realizadas por indivíduos que, em algum momento, interagiram por meio 

das práticas de letramento para conhecer ou atuar em um determinado domínio. 

Acerca das contribuições das práticas de letramento para a agência dos 

indivíduos, Bazerman (2007, p. 20) assevera que 

 

[...] as práticas de letramento não determinam um caminho fixo de 
consequências, não somente porque os eventos são 
complexamente multicausais, mas porque os usos do letramento 
dependem das escolhas agentivas e estratégica dos atores.  

 

Para o autor, os desdobramentos das atividades que envolvem a leitura e 

a escrita vão muito além do evento de letramento em si, uma vez que os 

indivíduos assumem posições quanto ao que leem, bem como em relação às 

condições sociais nas quais estão inseridos, podendo, ainda, contribuir ou não 

para uma mudança nessa realidade. 
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Discutindo acerca da transformação social, Stompka (2005) defende que 

estrutura social e agente não têm existência isolada. O pesquisador afirma que 

um não existe sem o outro, além de propor uma teoria da transformação social. 

Na opinião dele: 

 

Não se trata de que agentes e estruturas interajam produzindo 
efeitos. Ao contrário, a realidade motriz-estrutural, em sua unidade 
interna, imanente, aparece como combinações diversas, misturas 
diversas dos ingredientes propulsores e estruturais que 
constituem os eventos sociais. A matéria definitiva, os 
componentes reais de que é feita a sociedade são os eventos, 
nem os atos individuais nem fatos sociais, mas sua fusão íntima, 
concreta (STOMPKA, 2005, p. 368). 
 

 

Considerando a agência como atividades realizadas pelos indivíduos a 

partir de posicionamentos construídos por meio da interação com atividades de 

leitura e de escrita, as práticas de letramento realizadas na formação dos 

condutores assumem um papel da maior relevância, uma vez que podem 

contribuir para mudança de paradigmas e de comportamentos desses 

trabalhadores no exercício de suas atividades laborais. 

 

3.3 OS GÊNEROS TEXTUAIS 

 

3.3.1 O estudo dos gêneros na perspectiva sociointe racionista de linguagem 

 

Nas duas últimas décadas, muitas discussões têm ocorrido em torno das 

teorias de gênero de textos e/ou de discursos. Esse movimento tem se 

apresentado com recorrência principalmente no campo da Linguística Aplicada, 

no ensino de línguas estrangeira e materna. 

É inegável que Bakhtin é um dos expoentes nas discussões sobre os 

gêneros. Inclusive, foi a partir dos trabalhos do pesquisador (1997) que se 

estabeleceu a compreensão de que toda comunicação se dá por meio de 

gêneros. 
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É indiscutível a relevância dos estudos realizados por Bakhtin acerca 

desse assunto, uma vez que as discussões sobre o tema que os sucederam têm 

neles uma referência, seja concordando parcial ou totalmente, seja, ainda, 

discordando das suas assertivas.  

Diversas perspectivas de estudos têm dado destaque aos estudos dos 

gêneros, dentre as quais se encontra o interacionismo sociodiscursivo (ISD). Essa 

vertente teórica defende em seus construtos as condutas humanas como “ações 

situadas cujas propriedades estruturais e funcionais são, antes de mais nada, um 

produto da socialização” (BRONCKART, 1999, p. 13).  

Nessa perspectiva, considera-se gênero de texto “toda unidade de 

produção de linguagem situada, acabada e autossuficiente” (BRONCKART, 2004, 

p. 75). Assim sendo, todo texto inscreve-se em outro conjunto de textos ou em 

gêneros. 

Os gêneros são idealizados como produto da atividade humana, estando 

articulados aos interesses e às necessidades sociais (BRONCKART, 1999, p. 72), 

e a sua utilização ocorre de acordo com as necessidades sociocomunicativas que 

surgem nos diversos domínios sociais. 

A concretização dos gêneros se dá por meio de textos, cuja organização 

se efetiva em camadas superpostas, constituindo uma espécie de folhado textual 

(BRONCKART, 1999, p. 19). Essa organização, na perspectiva de Koch e Fávero 

(1987), compreende aspectos referentes aos âmbitos pragmático (ou retórico), 

esquemático (ou organizacional) e linguístico.   

De acordo com os postulados de Bronckart (1999), a dimensão retórica 

compreende fatores da interação social ou, mais precisamente, da situação 

retórica em termos de produção e circulação dos textos. Assim sendo, insere-se 

no âmbito dessa dimensão o lugar em que são efetivados e veiculados os textos 

(espaço físico e instância social), o tempo em que ocorre sua elaboração 

(circunstâncias), quem os escreve (locutor) e a sua posição social (credibilidade 

do locutor), a quem se destina (audiência), a questão à qual o texto se refere 

(exigência) e as intenções que movem a sua elaboração (propósitos). 

A dimensão composicional relaciona-se aos aspectos cognitivo-

organizacionais do texto. Sua efetivação se materializa na infraestrutura textual, 
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comportando o “plano geral do seu conteúdo temático e os tipos de discursos” 

que o constituem (BRONCKART, 1999, p. 120).  

A dimensão discursiva abrange o que Bronckart (1999) enuncia como 

sendo as marcas lexicais, sintáticas e semânticas materializadas no texto, 

conforme defendem Koch e Fávero (1987). Essas marcas constituem 

particularidades específicas de cada tipo textual.  

No que se refere aos elementos estruturais do texto, Bronckart (1999) 

defende que a sequencialidade define modos de planificação de linguagem que 

se desenvolvem no interior do plano geral do texto. O autor mostra, ainda, tipos 

de sequências que podem se apresentar na construção de um texto, sendo elas 

narrativas, explicativas, argumentativas, descritivas e injuntivas. 

No que diz respeito às análises das cartilhas utilizadas no percurso da 

formação de condutores, adotamos como suporte teórico a perspectiva 

sociointeracionista da linguagem, que concebe o gênero como instrumento 

semiótico de intervenção da realidade (BRONCKART, 2004).  

 

3.3.2 O gênero cartilha  

 

Em termos gerais, as cartilhas são comumente conhecidas como “livro 

que ensina os primeiros rudimentos de leitura; carta do abc” e, por extensão, 

“qualquer compilação elementar”, como também “livrete que contém rudimentos 

da doutrina cristã” (HOUAISS, 2004, p. 638).  

De acordo com o Dicionário Houaiss, o primeiro registro conhecido da 

palavra cartilha ocorreu em 1539, no segundo volume da obra de cunho 

catequizante Monumenta Missionaria Africana (HOUAISS, 2004, p. 638). 

Segundo apontamentos de Gomes (2003, p. 157), a “cartilha era um instrumento 

de comunicação entre os missionários e a população local, que objetivava 

compartilhar a vivência, a cultura e os conhecimentos entre si”. 

 Desde então, as cartilhas vêm sendo utilizadas para mediar a transmissão 

de conhecimentos em diversas instâncias. Existem cartilhas de alfabetização, de 

trânsito, de doenças sexualmente transmissíveis, jurídicas, dentre outras. 



57 

 

A sua larga utilização deve-se ao fato de que apresentam uma linguagem 

acessível à maioria da população. Para compreender o que as cartilhas postulam, 

não são necessários maiores esforços cognitivos por parte do leitor. Elas são 

ilustradas, apresentam textos curtos e pequenos diálogos, como nos gibis. No 

entanto, não fogem do que está estabelecido nos documentos oficiais e, assim, 

informam os seus leitores, remetem à reflexão e a um posicionamento sobre a 

temática que discutem.  

As atuais cartilhas apresentam como herança das mais antigas (de que 

se tem conhecimento) o apontamento para a construção de uma determinada 

“representação de verdade”, “trazendo consigo certa credibilidade informativa com 

uma função normativa e reguladora de mostrar ao indivíduo como se deve agir 

diante das relações e ações sociais” (GOMES, 2003, p. 157), razão pela qual têm 

sido utilizadas em processos de formação e de informação em vários segmentos 

da sociedade. 

Esse gênero textual vem sendo utilizado como um eficiente instrumento 

de informação para o cidadão que não domina os elementos constitutivos da 

redação utilizada em documentos legais. Além disso, pode trazer em sua 

construção uma larga gama de informação, com potencial para atender a todas as 

camadas da população.  

O Código de Trânsito Brasileiro, o Código Civil e a Constituição Federal, 

por exemplo, obedecem a estratégias retóricas bastante cristalizadas – norma 

dividida em títulos, artigos, incisos, parágrafos, alíneas etc. Na contramão desses 

gêneros que utilizam uma linguagem densa e árida, as cartilhas utilizam uma 

linguagem bem mais acessível. 

Ao longo do tempo, a cartilha tem se constituído como instrumento 

mediador entre as práticas socialmente construídas e aceitas, bem como na 

formação de cidadãos das mais diversas áreas de trabalho e classes sociais, para 

que esses atuem de forma efetiva nos vários domínios da sociedade. 

Os eventos e práticas de letramento se caracterizam como ocasiões em 

que atividades mediadas por textos escritos são realizadas. Dessa feita, a cartilha 

assume um papel importante nesse processo, dado que é o material de leitura e 

de escrita de uso mais recorrente nesses eventos. 

 



58 

 

3.3.3 A cartilha como um artefato de leitura e de e scrita  

 

Para construir interações e desenvolver práticas nos mais diversos 

espaços em que atuam, os sujeitos utilizam um conjunto de instrumentos 

herdados socialmente e empregados conforme expectativas de cada cultura. 

Esses instrumentos instauram-se como artefatos, sendo definidos como “aspectos 

do mundo material modificados historicamente e incorporados às ações humanas 

com vistas a atingir a metas” (COLE, 1998, p. 117). São elementos criados e 

empregados em atividades desenvolvidas cotidianamente pelos sujeitos nos 

âmbitos em que atuam socialmente. 

Dessa forma, os artefatos constituem-se mediadores da ação humana na 

medida em que possibilitam ao sujeito executar práticas e depreender os modos 

nos quais elas se efetivam, como também as normas que regulam sua aplicação 

em um dado contexto. 

Assim sendo, são considerados artefatos objetos materiais como o arado, 

o arco e a flecha, o computador, a escrita, assim como os que se configuram, sob 

a forma de representações, esquemas, scripts e modelos sociais que, por sua 

vez, instauram-se como instrumentos conceituais. 

Além disso, os artefatos se organizam em três níveis que, de acordo com 

Cole (1998), compreendem os primários, os secundários e os terciários. Os 

artefatos primários abrangem instrumentos ou objetos materiais construídos e 

incorporados pelos membros de determinados grupos culturais. Esse nível, assim 

como instrumentos ou objetos que nele se incluem, destaca a natureza material 

dos artefatos.  

Os artefatos secundários incluem as representações desses instrumentos 

ou objetos materiais e os modos de ação empregados pelos sujeitos mediante a 

utilização de artefatos primários. Esse nível reúne modelos, práticas, esquemas 

culturais e normas culturais próprias de cada cultura. 

Inserindo-se em nível de maior complexidade de organização, os 

artefatos terciários são definidos por Cole (1998, p. 61) como “mundos 

relativamente autônomos com suas regras, convenções e resultados”. São 

representados por scripts que norteiam os sujeitos em relação ao que é esperado 

em diferentes situações constituídas por sujeitos em ação.  
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Nesse nível, os artefatos são internalizados, imaginários e compartilhados 

por grupos. Em outras palavras, envolvem percepções divididas entre sujeitos e 

um conjunto de atividades do que é considerado como a “vida acadêmica”, por 

exemplo. 

Em virtude de serem construídos e utilizados em atividades sociais 

situadas, os artefatos, conforme Cole (1998), ganham sentido em contextos 

específicos. Diante disso, o autor defende a necessidade de conhecer não 

apenas os instrumentos mediadores da ação, mas também o contexto em que se 

efetiva, haja vista que o contexto, segundo o autor, compreende o espaço em que 

ocorrem as interações humanas, assim como a utilização de artefatos.  

Os artefatos são, dessa forma, instrumentos de natureza conceitual e 

material que se apresentam nos níveis primário, secundário e terciário. São 

constituintes fundamentais da cultura de cada grupo e, em função disso, são 

mediadores da ação humana nas mais diversas atividades, coordenando as 

relações de quem os utiliza entre si e com o mundo, enquanto espaço físico e de 

interação social. 

No âmbito da formação de condutores, o artefato de uso mais recorrente 

é a cartilha. Ela traz em seu conteúdo o que postula o Código de Trânsito 

Brasileiro, utilizando uma linguagem mais acessível do que a empregada no CTB, 

além de apresentar recursos da multimodalidade no intuito de aproximar o leitor 

do universo no qual pretende atuar como condutor. 

 

3.3.4 A multimodalidade como elemento constitutivo dos gêneros textuais 

 

 De acordo com Dionísio (2005, p. 177), ao fazermos uso da linguagem, 

realizamos ações individuais e sociais que se constituem como “manifestações 

socioculturais, materializadas em gêneros textuais”. 

 Partindo dessa ótica, todas as ações sociais bem como os gêneros que 

circulam nos diversos domínios são multimodais. A autora preconiza, ainda, que 

 

[...] quando falamos ou escrevemos um texto, estamos utilizando 
no mínimo dois tipos de representação: palavras e gestos, 
palavras e entonações, palavras e imagens, palavras e 
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tipográficos, palavras e sorrisos, palavras e animações etc. 
(DIONÍSIO, 2005, p. 161). 
 
 

Com base nessas premissas, multimodalidade, portanto, refere-se ao uso 

de mais de um modo de representação num mesmo gênero textual. Quando 

relacionamos essa variedade de representação à imagem, estamos nos 

reportando ao material que é apresentado na forma pictórica, tais como gráficos, 

tabelas, ilustrações, animações, dentre outras, para dar inteligibilidade ao que se 

pretende comunicar.  

Segundo Kress e Van Leeuwen (1996), gêneros multimodais se referem 

àqueles que utilizam, além da linguagem verbal, uma linguagem não verbal, 

gerando possibilidades de sentidos.  

Ao se remeter aos gêneros multimodais, Dionísio (2006, p. 131, 144) 
defende: 
 

Imagem e palavra mantêm uma relação cada vez mais próxima, 
cada vez mais integrada. Com o advento das novas tecnologias, 
com muita facilidade se criam novas imagens, novos layouts, bem 
como se divulgam tais criações para uma ampla audiência. Todos 
os recursos utilizados na construção dos gêneros textuais 
exercem uma função retórica na construção de sentidos dos 
textos. Cada vez mais se observa a combinação de material visual 
com a escrita; vivemos, sem dúvida, numa sociedade cada vez 
mais visual. 

 

Desse modo, segundo a perspectiva de Dionísio (2006), os recursos 

verbal e imagético se coadunam no texto com a intenção de torná-lo mais 

compreensível para os seus leitores. 

De acordo com Dionísio (2005, p. 161), “as ações sociais são fenômenos 

multimodais”, uma vez que nelas se apresenta mais de uma representação de 

linguagem: disposição gráfica dos textos, desenhos, tabelas e outras formas nos 

registros escritos e gestos, expressões faciais, entonação de voz e pausas, dentre 

outras, no âmbito da oralidade.  

O gênero textual cartilha carrega em sua constituição 

 

[...] registros menos formais de linguagem, exploram vários 
recursos imagéticos e multissemióticos com o propósito de tornar 
a lei compreensível aos não iniciados: desenhos, diagramas, 
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sinais musicais, layout dinâmico e colorido, personagens 
dialogando como nos gibis, trecho de letras de músicas, narrativas 
ficcionais que ilustram casos de aplicação da norma, etc. 
(MOZDZENSKI, 2008, p. 5). 

 

Ademais, alguns estudos destacam a importância das imagens no 

aprendizado, uma vez que elas “são mais facilmente lembradas do que suas 

correspondentes representações verbais” (MARTINS; GOUVÊA; PICCININI, 

2005, p. 38). 

 Dessa forma, as cartilhas empregadas nos CFC constituem-se como 

instrumentos ou artefatos de leitura e de escrita que, pela sua própria 

constituição, utilizam os mais diversos recursos para tornar o conhecimento mais 

acessível para aqueles que pretendem atuar no trânsito como condutores. 
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4 O LETRAMENTO NA FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULO S 

 

4.1 A FORMAÇÃO DE CONDUTORES COMO PRÁTICA DE LETRAMENTO 
PARA O TRÂNSITO 

 

As práticas de leitura e de escrita realizadas por ocasião da formação de 

condutores de veículos, conforme preconiza o CTB, têm sido desenvolvidas pelos 

centros de formação de condutores (CFC), no intuito de preparar aqueles que 

pretendem guiar veículos automotores terrestres. São ações situadas que se 

definem em torno de uma necessidade do coletivo, ou seja, têm como objetivo a 

reelaboração de saberes e comportamentos socialmente construídos (MOITA 

LOPES, 2009; MORTATTI, 2004). 

Esses momentos nos quais o letramento de condutores de veículos em 

formação se efetiva constituem-se como práticas de letramento, visto que são 

realizados com um propósito, qual seja, o de formar condutores, e utilizam 

artefatos materiais escritos para a sua consolidação (CHOULIARAKI; 

FAIRCLOUGH, 1999). Ademais, além dos processos de natureza social, as 

práticas de letramento abrangem processos internos ao sujeito, uma vez que, 

além de envolverem valores, atitudes e sentimentos, essas práticas envolvem 

consciências em relação ao que as pessoas falam sobre elas e ao sentido que a 

elas atribuem (STREET, 1984; BARTON; HAMILTON, 1998). 

  Ao discorrer acerca das práticas e dos eventos de letramento, Hamilton 

(2000) postula que os estudos realizados nesse sentido devem enfocar elementos 

como participantes, ambientes, artefatos e atividades. Adotando como suporte a 

abordagem da autora, focalizaremos as práticas de letramento desenvolvidas por 

ocasião da formação de condutores de veículos a partir da descrição desses 

elementos. Discorreremos a respeito da multimodalidade que constitui as 

cartilhas, das expectativas dos condutores/aprendentes em relação à formação e 

do caráter reflexivo dessa atividade. 
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4.1.1 Participantes  

 

São participantes dos eventos em estudo condutores de veículos 

automotores que estão em formação e seus respectivos instrutores. Esses 

sujeitos se constituem como participantes de eventos de letramento na medida 

em que interagem com textos escritos no decorrer da formação, que têm como 

objetivo preparar os futuros condutores para agirem juntos no trânsito 

(HAMILTON, 2000; KLEIMAN, 1995).  

Os condutores/aprendentes participam de eventos de letramento 

oferecidos por essas instituições que visam formar condutores para a atuação no 

trânsito. As turmas são constituídas por uma média de vinte e cinco 

condutores/aprendentes que frequentam esses eventos por um período de 

aproximadamente sessenta dias, perfazendo uma carga horária de 45h/aula. Para 

uma ilustração a respeito do tema, destacam-se as assertivas dos instrutores 02 e 

03: 

 

As turmas têm em média vinte e cinco alunos. O índice de evasão 
é muito baixo. Quase todos concluem porque querem adquirir a 
habilitação. Eles têm que cumprir a carga horária determinada 
pela lei. Então são aproximadamente cinquenta alunos habilitados 
a cada sessenta dias (02). 
 

São mais ou menos uns vinte por curso, a cada dois meses. As 
turmas são de mais ou menos vinte e cinco. Mas alguns se 
atrasam e têm que ficar para acompanhar as aulas da turma 
seguinte (03). 
 

 De acordo com as falas dos instrutores 02 e 03, a composição das turmas 

se dá de acordo com a demanda de alunos que buscam a qualificação para atuar 

no trânsito como condutor de veículos e adquirir a carteira Nacional de 

Habilitação, um documento que certifica o indivíduo para a condução de veículos 

automotores no país. Esses alunos podem realizar o curso de forma ininterrupta 

ou por etapas, conforme seu desejo ou disponibilidade. 
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4.1.1.1 Os condutores/aprendentes 

 

Em relação aos condutores/aprendentes, buscamos ilustrar, por meio de 

gráficos, algumas características que nos permitem visualizar o perfil desses 

colaboradores. Em termos de gênero, por exemplo, os referidos participantes se 

inserem nos seguintes percentuais: 

 

 

26%

74%

Masculino Feminino

 
Figura 2 – Caracterização dos condutores/aprendentes em relação ao gênero 

 

Como é possível observar, a maioria do grupo de condutores em 

formação pertence ao gênero feminino. Essa constatação é compatível com os 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que tem registrado 

nas últimas décadas um aumento acentuado de mulheres que se inserem no 

mundo do trabalho e assumem o comando da família, papel anteriormente 

delegado aos membros familiares do gênero masculino. 

 No tocante à faixa etária, os colaboradores apresentam-se da seguinte 

forma: 
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62%

26%

6%
6%

Entre 18 e 23 anos

Entre 24 e 29 anos

Entre 30 e 35 anos

Acima de 35 anos

 
      Figura 3 – Faixa etária dos condutores/aprendentes 

 

O quadro traçado mostra que os jovens estão se inserindo de forma 

ampla nesse domínio, possivelmente em busca de qualificação para o exercício 

de uma profissão. Nesse estudo, os dados referem-se àqueles sujeitos que se 

destinam a exercer a profissão de condutores de veículos. Não por acaso, 

lembramo-nos dos dados divulgados pelo DPVAT (2008), os quais apontam que 

as maiores vítimas de ocorrências no trânsito são jovens entre 17 (dezessete) e 

24 (vinte e quatro) anos. 

 Quanto ao nível de instrução formal dos condutores/aprendentes, foi 

possível delinear o seguinte perfil: 
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74%

26% 2º grau

3º grau

 
       Figura 4 – Nível de instrução formal dos condutores/aprendentes 

 

 Da forma como se apresenta essa informação, pode-se considerar que 

esses colaboradores possuem um nível de formação que lhes permite 

compreender, de maneira mais ampla, a responsabilidade do papel que um 

condutor assume, ao exercer as suas atividades como agente no trânsito, 

revelando a postura de agente de letramento (KLEIMAN, 1995, BANDURA, 2001). 

 

4.1.1.2 Os instrutores de CFC 

 

 Em relação aos instrutores/formadores, podemos descrevê-los do modo 

que se segue: 

 O instrutor/formador 01  possui formação escolar em nível médio 

completo. Exerce essa atividade profissional há doze anos. Realizou a sua 

formação inicial há quatorze anos e não participou de cursos de atualização 

nesse intervalo de tempo. Ministra aulas teóricas nos turnos matutino e 

vespertino. 

 O instrutor/formador 02 encontra-se no quarto período do curso de 

bacharelado em matemática. Realizou a formação inicial para essa atividade 
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profissional há oito anos e participa de cursos de atualização anualmente. No 

momento, ministra aulas teóricas no turno matutino.  

O instrutor/formador 03 encontra-se cursando licenciatura em história. 

Fez a formação inicial para essa atividade profissional há cinco anos e não 

participou de cursos de atualização nesse interstício. Atualmente, ministra aulas 

nos turnos matutino e vespertino. 

Os três instrutores são devidamente habilitados para exercerem a 

atividade laboral de instrutores de condutores de veículos, conforme exige a 

legislação em vigor no país. 

 Esses profissionais caracterizam-se como agentes de letramento, visto 

que mobilizam recursos no sentido de esclarecer, apontar caminhos e reflexões 

por meio de atividades de leitura e de escrita e tornar os condutores/aprendentes 

aptos a atuarem de forma prudente no domínio do trânsito (KLEIMAN, 2006; 

OLIVEIRA, 2008). 

 

4.1.2 Ambiente e domínio: os Centros de Formação de  Condutores (CFC) 

 

As práticas de leitura e de escrita são formas situadas de agir adotadas 

pelos sujeitos, com vistas a atingir propósitos comunicativos. Isso significa que 

elas se efetivam no âmbito de determinados ambientes e domínios 

sociodiscursivos (OLIVEIRA, 2008). Os ambientes compreendem os lugares ou 

os espaços físicos onde atuam esses sujeitos, desenvolvendo e compartilhando 

essas práticas com os demais membros das comunidades em que se inserem. 

Os domínios sociodiscursivos são definidos por Marcuschi (2010) como 

esferas da vida social ou institucional. Nessa perspectiva, existem os domínios 

sociodiscursivo, religioso, jornalístico, comercial, industrial, militar, político, 

pedagógico, familiar, lúdico, da saúde, dentre outros que constituem as atividades 

humanas. 

Com base nos aportes propostos por Marcuschi (2010, p. 193), ao afirmar 

que “o domínio discursivo constitui esfera social ou institucional”, podemos 

considerar que os CFC se caracterizam como domínios discursivos, visto que 
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esse segmento se estabelece como um campo institucional de formação para o 

trânsito.  

Os Centros de Formação de Condutores (CFC) são empresas de cunho 

privado, credenciadas pelos Departamentos de Trânsito, e têm por objetivo 

promover a capacitação do cidadão para a condução de veículo automotor, 

mediante oferecimento de aulas teóricas e práticas para a obtenção da Carteira 

Nacional de Habilitação, doravante CNH. 

No Brasil, existem duas denominações para os CFC: 

1 CFC “A”  – que é responsável pela aplicação de cursos teóricos, provas 

de renovação e reciclagem, bem como pela capacitação de profissionais para as 

Modalidades de Transporte Escolar, Produtos Perigosos (MOPP), Transporte 

Coletivo de Passageiros e Transporte de Emergência. 

2 CFC “B”  – que é responsável pela aplicação de cursos práticos de 

direção veicular. 

 Especificamente, no caso de nosso trabalho, a pesquisa se desenvolveu 

em CFC do tipo “A”. 

O centro de formação de condutores número 01 existe há dezesseis 

anos e conta com duas unidades funcionando em diferentes zonas 

administrativas da cidade do Natal. A unidade na qual realizamos a pesquisa, 

chamada de unidade matriz, prepara condutores de veículos de pequeno e 

grande portes, além de motociclistas. Contém duas salas de aulas que 

acomodam vinte alunos cada uma. Nessa empresa, são oferecidas aulas teóricas 

nos turnos matutino, vespertino e noturno. Dois formadores, chamados de 

“instrutores”, devidamente autorizados pelo Departamento de Trânsito do Rio 

Grande do Norte (DETRAN/RN), ministram as aulas aos futuros condutores.   

 O centro de formação de condutores número 02  oferece serviços 

de formação de condutores de veículos de pequeno e grande porte. Encontra-se 

em funcionamento há onze anos. Sua estrutura física conta com uma sala de aula 

que acomoda trinta e cinco alunos. As atividades acontecem nos turnos matutino, 

vespertino e noturno. Há um instrutor na instituição que ministra os cursos 

teóricos e outro que se encarrega da parte prática. 

 O centro de formação de condutores número 03  iniciou suas atividades 

há cinco anos, possui duas salas de aula e funciona nos turnos matutino, 
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vespertino e noturno. Dois instrutores revezam as aulas de acordo com o assunto 

abordado.  

 As empresas são legalmente constituídas e contam com alvarás de 

funcionamento fornecidos pelo Departamento de Trânsito do Rio Grande do 

Norte, conforme determina a legislação em vigor no país. 

Esses ambientes se estabelecem em espaços físicos denominados salas 

de aula. Contam com carteiras para acomodar os formandos, mesa e cadeira 

para o professor, quadro branco e pincel atômico como artefatos materiais 

docentes. 

A formação de condutores situa-se, segundo Rojo (2009), no âmbito dos 

letramentos dominantes, dado que esses eventos ocorrem em instituições 

devidamente autorizadas pelos órgãos de normatização e controle do trânsito, a 

fim de formar pessoas aptas ao exercício da condução veicular. 

 

4.1.3 Artefatos 

 

Transportando a abordagem dos artefatos proposta por Cole (1998) para 

o âmbito da formação de condutores, podemos depreender que, como toda 

prática social de letramento, as atividades realizadas por ocasião desses eventos 

são mediadas por textos e representações.  

Diante disso, existem na formação de condutores artefatos que, segundo 

Cole (1998), classificam-se como materiais (as cartilhas) e conceituais (as 

representações das cartilhas). Os primeiros situam-se no nível primário dos 

artefatos, ao passo que as representações se inserem no nível secundário desses 

instrumentos.  

Nesse sentido, abordaremos, a partir de então, alguns aspectos 

referentes à textualidade do Código de Trânsito Brasileiro, o qual orienta o 

funcionamento do trânsito no país. Em seguida, iremos nos deter na análise das 

cartilhas utilizadas nos eventos de letramento voltados para a formação de 

condutores de veículos automotores.  
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4.1.3.1 O Código de Trânsito Brasileiro 

 
 A legislação de trânsito no Brasil é constituída pela Lei n. 9.503, de 23 de 

setembro de 1997, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e por um conjunto de 

Resoluções, Portarias, Decretos de Normatizações complementares. A 

apresentação do Código de Trânsito Brasileiro obedece a estratégias retóricas 

bastante cristalizadas – normas divididas em títulos, artigos, incisos, parágrafos, 

alíneas etc.  

 O documento prevê, dentre outros temas, as diretrizes para a formação 

de condutores de veículos automotores terrestres, preconizando a necessidade 

de formação teórica, realizada por centros de formação específicos para esse fim, 

além de prática comprovada para aqueles que desejam adquirir a habilitação para 

guiar veículos. 

Em sua textualização, são utilizados termos e expressões bastante 

peculiares ao universo jurídico. Em virtude de sua construção textual, orientada 

por artigos, parágrafos e incisos, torna-se de difícil compreensão para leitores que 

não têm familiaridade com essa linguagem. 

É um documento extenso, que contém aproximadamente 700 páginas na 

edição do ano de 2010. Está dividido em vinte capítulos e trinta e quatro artigos, 

dos quais dezessete foram vetados pelo Presidente da República e um revogado. 

Esses elementos se encontram organizados da seguinte forma: 

 

1 Disposições preliminares 

2 Do Sistema Nacional de Trânsito 

3 Das normas gerais de circulação e conduta 

4 Dos pedestres e condutores de veículos não motorizados 

5 Do cidadão 

6 Da educação para o trânsito 

7 Da sinalização para o trânsito 

8  Da engenharia de tráfego, da operação, da fiscalização e do 

policiamento 

9 Dos veículos 

10 Dos veículos em circulação internacional 
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11 Do registro de veículos 

12 Do licenciamento 

13 Das conduções escolares 

14 Da habilitação 

15 Das infrações 

16 Das penalidades 

17 Das medidas administrativas 

18 Do processo administrativo 

19 Dos crimes de trânsito 

20 Das disposições finais e transitórias 

 

Como é possível observar, os artigos contemplam as mais diversas 

temáticas que concorrem para o funcionamento e/ou manutenção do domínio da 

mobilidade urbana, constituindo-se, dessa forma, como um documento denso. 

O CTB é apresentado aos condutores em formação para que tomem 

conhecimento da existência do documento que orienta o funcionamento do 

domínio no qual pretendem atuar como condutores e de como ele se constitui. No 

entanto, não é explorado de forma sistemática como aporte para leituras e 

discussões nos momentos formativos. 

 

4.1.3.2 Constituição das cartilhas 

 

 Todo gênero se materializa por meio de textos, os quais, por sua vez, são 

constituídos de sequências que, segundo Bronckart (1999), são unidades 

estruturais relativamente autônomas e organizadas em fases, que, por sua vez, 

podem combinar uma ou mais proposições. Cada sequência textual10 constitui, 

então, uma forma de composição com uma função específica que pode ser da 

ordem do narrar, argumentar, descrever, instruir e explicar.  

                                                           
10 Para Marcuschi (2007), essas sequências textuais são denominadas tipos textuais, as quais se 
diferenciam dos gêneros por apresentarem algumas características específicas que os constituem 
como tal. Eles são construtos teóricos definidos por propriedades linguísticas intrínsecas; 
constituem sequências linguísticas no interior dos gêneros, não são textos empíricos e sua 
nomeação abrange um conjunto limitado de categorias teóricas determinadas por aspectos 
lexicais, sintáticos etc. 
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 Na perspectiva do autor, um texto pode apresentar diferentes sequências, 

em virtude de sua extensão, propósitos comunicativos e complexidade. Isso 

implica dizer que os textos, em geral, apresentam combinações de sequências 

textuais e, consequentemente, uma heterogeneidade composicional. 

Com base no exposto, analisaremos as cartilhas utilizadas na formação 

de condutores a partir de seus aspectos retóricos, composicionais e discursivos, 

com base nas contribuições apontadas por Koch e Fávero (1987),11 Bronckart 

(1999) e Marcuschi (2008), dentre outros autores que enfocam aspectos 

relacionados à questão em estudo. 

 

4.1.3.2.1 Dimensão retórica 

 

As cartilhas têm como propósito comunicativo nortear os condutores em 

formação quanto ao que estabelece a legislação que orienta o funcionamento do 

trânsito, razão pela qual se reportam constantemente a sequências explicativas 

(BRONCKART, 1999). 

Na medida em que apontam para orientações no sentido de esclarecer 

como se deve agir no domínio do trânsito, as cartilhas contemplam, no âmbito de 

sua dimensão retórica, finalidades comunicativas que levam os futuros condutores 

a “fazer agir” de certo modo ou em determinada direção, conforme evidencia 

Bronckart (1999), ao discorrer sobre sequências injuntivas. 

O domínio social em que as cartilhas são utilizadas é o da formação para 

atuar no trânsito, na condição de condutor de veículos automotores. No entanto, o 

seu emprego ocorre em outras esferas sociais, dentre as quais destacamos a da 

formação para o trabalho e a da publicidade.  

Sua elaboração se dá, provavelmente, com o intuito de facilitar a 

compreensão do que estabelece o CTB, uma vez que esse documento, de cunho 

legal, é constituído por uma linguagem própria do campo jurídico e, dessa forma, 

de difícil compreensão para aqueles que não têm familiaridade com essa 

linguagem e as suas especificidades. 

                                                           
11 Essas autoras propõem subsídios para o estudo tipológico dos textos a partir de três dimensões: 
pragmática, esquemática e linguística. 
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As cartilhas, após serem elaboradas pelas equipes de cada CFC, são 

levadas à apreciação pela Controladoria de Educação do DETRAN, órgão 

responsável pela análise e aprovação desses artefatos. Em caso de a cartilha não 

atender ao que normatizam os órgãos de regulação, a Controladoria solicita que o 

CFC faça as devidas modificações para que o material possa ser utilizado. 

Esse material tem como objetivo didatizar o conhecimento acerca da 

legislação, normas e procedimentos a serem adotados pelo condutor. 

Relativamente ao uso da cartilha nos momentos de formação, é ilustrativa a fala 

do instrutor 02: 

 

Na formação ninguém vai ler o Código todinho. Ele é muito grande 
e difícil de entender. Então nas cartilhas já vem tudo 
mastigadinho. É muito melhor. A gente mostra tudo que tem no 
CTB da mesma forma. Assim fica mais fácil para o aluno. 
 
 

Por meio da leitura das cartilhas, os futuros condutores estabelecem uma 

interação entre o que leem e a realidade na qual pretendem atuar. Essa interação 

estabelecida por intermédio da leitura suscita neles o desenvolvimento de atitudes 

responsivas, seja por intermédio das atividades, seja pela adoção de posturas 

direcionadas pelos referidos textos. 

  

4.1.3.2.2 Dimensão composicional 

 

Segundo Marcuschi (2008, p.193), os textos se estabelecem de acordo 

com o propósito comunicativo. Assim sendo, os gêneros resultam das diversas 

ações sociodiscursivas que emergem nos mais variados domínios para atingir 

esses propósitos. Analisando a estrutura composicional das cartilhas utilizadas no 

percurso de formação de condutores de veículos a partir do que propõe Bronckart 

(1999, p. 120), foi possível observar que o texto encontra-se permeado por 

sequências explicativas e injuntivas. 

Para ilustrarmos a presença das sequências explicativas nas cartilhas, 

apresentamos alguns trechos relativos às temáticas Sinalização vertical, Crimes 

de trânsito, Normas de circulação e Direção defensiva: 
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SINALIZAÇÃO VERTICAL – É um subsistema da sinalização 
viária cujo meio de comunicação está na posição vertical, 
normalmente, em placa, fixado ao lado ou suspenso sobre a pista, 
transmitindo mensagens de caráter permanente e, eventualmente, 
variáveis, através de legendas e/ou símbolos pré-reconhecidos e 
legalmente instituídos (Cartilha 01, p. 05, dentro da temática 
Sinalização). 
 

CRIMES DE TRÂNSITO – O crime de trânsito é uma lei geral do 
Código Penal e em especial no CTB, em que prevalece a lei 
específica sobre a geral. A lei n. 9.099, de 26.09.95, classifica as 
penalidades de acordo com o seu potencial ofensivo. São 11 os 
crimes de trânsito que constam no CTB. O art. 297 do Código de 
Trânsito Brasileiro impõe condições para pagamentos de multa 
reparatória. Baseado no parágrafo primeiro do art. 49 do Código 
Penal, sempre que houver prejuízo material resultante de crime, o 
infrator deverá pagar uma quantia a título de multa reparatória. Os 
crimes de trânsito em geral provocam a suspensão do direito de 
dirigir ou a cassação da carteira de habilitação (Cartilha 01, p. 50, 
dentro da temática Legislação de Trânsito). 
 

NORMAS DE CIRCULAÇÃO – As regras e normas de circulação 
são os fatores primordiais que visam a regulamentação do 
trânsito, conforme prescrito no Capítulo III do Código de Trânsito 
Brasileiro, arts. 26 ao 65. A direção de veículos deverá ser 
executada pelo lado direito da via, salvo quando houver 
sinalização em contrário, reservando a esquerda para o 
deslocamento de veículos em maior velocidade e ultrapassagens. 
Numa pista com várias faixas de rolamento no mesmo sentido, os 
veículos maiores e mais pesados deverão ocupar a faixa da direita 
(Cartilha 01, p. 55, dentro da temática Normas de Circulação). 
 

DIREÇÃO DEFENSIVA – É o ato de conduzir um veículo com a 
finalidade de evitar qualquer tipo de acidente, apesar das 
condições adversas e das ações incorretas dos outros condutores 
ou pedestres, tendo consciência dos perigos, agindo com 
correção e prevendo a possibilidade de acidentes. Segundo 
estatísticas da Organização Mundial de Saúde 90% dos acidentes 
são causados por falhas humanas. Portanto agir defensivamente 
é de suma importância para reduzir o número de acidentes 
(Cartilha 01, p. 67, dentro da temática Direção Defensiva). 
 
 

Pelo exposto, fica evidente a presença das sequências explicativas, que 

trazem em sua constituição uma assertiva carregada de certo tom de verdade nas 

temáticas destacadas das cartilhas e nas demais que se apresentam e são 

discutidas no decorrer da formação dos futuros condutores.  

As sequências injuntivas, por sua vez, visam alcançar um determinado 

efeito ou persuadir seu destinatário a realizar alguma ação. Efetivam-se, 
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geralmente, com o objetivo de dar ordens, aconselhar, instruir (BRONCKART, 

1999). Elas se apresentam, geralmente, após as sequências explicativas e têm 

como propósito reiterar a informação dada anteriormente e incitar o leitor a agir de 

forma segura e prudente e, assim, evitar situações de perigo. 

Nesse sentido, são ilustrativas as passagens que compõem os tópicos: 

Direção Defensiva e Cidadania e Meio Ambiente. Nelas, podemos identificar o 

uso recorrente de orientações textualizadas pelo emprego de verbos flexionados 

no imperativo: 

 

CONDIÇÕES ADVERSAS DE ILUMINAÇÃO – A luz é um fator de 
segurança, pois é essencial para vermos e sermos vistos. Quando 
for inevitável dirigir à noite, são necessários alguns cuidados: 
 
• mantenha as luzes do veículo em perfeito funcionamento; 
• mantenha os faróis regulados e limpos; 
• observe que a velocidade segura será inferior àquela 
praticada durante o dia; 
• aumente a distância de segurança; 
• se possível, evite trafegar à noite ou de madrugada (Cartilha 
02, p. 5, dentro da temática Direção Defensiva). 
 

COMO EVITAR ACIDENTES – Antes de sair o condutor deve: 
 
• faça uma breve revisão e certifique-se de que está tudo bem 
com o veículo; 
• crie um ambiente tranquilo dentro do automóvel; 
• acione a chave prestando atenção a todos os indicadores do 
painel; 
• verifique se o combustível é suficiente; 
• cuide para que ninguém jogue objetos ou coloque qualquer 
parte do corpo para fora do automóvel; 
• utilize sempre as duas mãos no volante; 
• adote um padrão de segurança e pratique-o constantemente 
(Cartilha 02, p. 65, dentro da temática Direção Defensiva). 
 

• RESPEITO MÚTUO NO TRÂNSITO – Para evitar ou pelo 
menos amenizar as situações de conflito no trânsito é importante 
que o condutor utilize algumas estratégias: 
 
• use mensagens simples e diretas: sem dar margem para má 
interpretação; 
• veja sempre o lado positivo das coisas: para compreender o 
motivo de algumas atitudes incorretas de outros motoristas; 
• aja sempre com bom senso: pensar muito bem antes de 
agir; 
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• saiba distinguir os momentos oportunos: para agir com 
consciência e precisão; 
• não participe de brigas ou discussões: se for inevitável, 
tentar acalmar os ânimos e voltar o quanto antes ao diálogo; 
• use o veículo com a finalidade correta: nada de utilizá-lo 
para intimidar, provocar ou demonstrar posição social (Cartilha 02, 
p. 105, dentro da temática Cidadania e Meio Ambiente). 

 
 

Pelo exposto, pode-se inferir que a disposição das sequências que 

compõem os textos das cartilhas está organizada, provavelmente, com o objetivo 

de atingir propósitos comunicativos junto ao seu leitor, a saber: informá-lo por 

meio das sequências explicativas e orientar a sua atuação por meio das 

sequências injuntivas. 

 

4.1.3.1.3 Dimensão discursiva 

 

Os propósitos comunicativos da cartilha utilizada no percurso de formação 

de condutores de veículos são o de explicar o funcionamento e as normas de 

trânsito, além de orientar os condutores a trafegar de forma segura e responsável. 

Para atingir esses propósitos comunicativos, o texto alterna sequências 

explicativas, as quais detalham as normas de conduta que devem ser adotadas 

pelo condutor, as sinalizações horizontais e verticais, as infrações e suas 

penalidades, dentre outras, e sequências injuntivas, que orientam quanto a 

tomadas de atitudes pelos leitores que garantam a segurança de todos que 

utilizam as vias públicas, na condição de condutores, ciclistas, motociclistas ou 

pedestres. 

Quanto aos recursos utilizados nas sequências explicativas, podemos 

destacar que têm como propósito apresentar razões e informações acerca de 

algo. Elas se apresentam, geralmente, iniciando com uma afirmação 

incontestável, uma vez que essa afirmação aparenta não admitir refutações. Em 

seguida, trazem um questionamento, uma explicação a esse questionamento e, 

posteriormente, uma conclusão, conforme o trecho a seguir, retirado do tema 

Direção Defensiva, no que se refere ao item Como evitar acidentes: 
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A velocidade máxima permitida nem sempre é uma velocidade 
segura. O bom senso manda que a velocidade do veículo seja 
compatível com todos os elementos do trânsito, principalmente as 
condições adversas. A velocidade inadequada reduz o tempo 
disponível para uma reação eficiente em caso de perigo. Em alta 
velocidade, muitas vezes não há tempo suficiente para evitar os 
acidentes (Cartilha 02, p. 67). 

 

Analisando o recorte da cartilha, podemos observar a presença das fases 

propostas por Bronckart (1999) para as sequências explicativas: 

 

a) constatação inicial: a velocidade máxima permitida nem sempre é uma 

velocidade segura.  

b) problematização: o bom senso manda que a velocidade do veículo seja 

compatível com todos os elementos do trânsito, principalmente com as condições 

adversas. 

c) resolução: a velocidade inadequada reduz o tempo disponível para 

uma reação eficiente em caso de perigo. 

d) conclusão/avaliação: em alta velocidade, muitas vezes, não há tempo 

suficiente para evitar os acidentes. 

 

Pelo exposto, é possível inferir que a intenção comunicativa do texto é a 

de explicar um fato, apresentando razões e informações a seu respeito. 

Assim como a maioria dos textos em que aparece a sequência injuntiva, 

as cartilhas apresentam aspectos de ordem linguística que lhes são peculiares. 

Dentre tais aspectos apontados como marcas dos mencionados textos, estão, 

segundo Koch e Fávero (1987) e Koch e Elias (2007), os verbos indicadores de 

estado, situações, ou referentes a propriedades, atitudes e qualidades. 

Em se tratando das formas verbais empregadas nos incitamentos de 

procedimentos, podemos perceber que se incluem no quadro dos performativos 

primários, formalizados pelo uso de imperativos simples, tais como “observe”, 

“use”, “procure”, “planeje” e “aguarde”, inserindo-se em enunciados que suscitam 

a realização de atitudes. 

Apresentamos, em seguida, no quesito que trata das providências a 

serem tomadas pelo condutor em situações adversas, a presença das sequências 
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explicativas, abrindo as discussões ou situando o leitor acerca da temática que 

será explorada na aula, e, posteriormente, as sequências injuntivas, que 

objetivam influenciar o leitor em relação a tomadas de atitudes que primem pela 

sua segurança e pela dos demais usuários das vias: 

 
                Figura 5 – Página 59 da cartilha utilizada no CFC 01 

 

O uso de mecanismos de coesão verbal, segundo Bronckart (1999), 

garante a organização temporal ou hierárquica das ações, estados ou 

acontecimentos verbalizados no texto. Quanto a esse aspecto, podemos dizer 

que as cartilhas analisadas contemplam elementos textuais e linguísticos que 

merecem destaque, como o emprego de verbos performativos em sua forma 

imperativa e de sequências injuntivas.  

sequências 

explicativas 

sequências 

injuntivas 
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 Foi possível observar por meio das análises que as cartilhas utilizadas no 

percurso de formação de condutores de veículos constituem textos construídos a 

partir de sequências motivadas pelo desejo de provocar um determinado efeito no 

leitor.  

 No caso em estudo, as sequências explicativas trazem uma representação 

da verdade, ancoradas em uma constatação inicial, problematizações, resoluções 

e conclusões, abrindo os temas a serem discutidos. Em seguida, orientam o leitor 

quanto à prevenção de envolvimento em situações de perigo por meio de 

sequências injuntivas. 

 

4.1.4 A multimodalidade nas cartilhas utilizadas na  formação de condutores 

 

As cartilhas utilizadas no decurso da formação de condutores carregam 

consigo algumas características das mais antigas, que eram largamente utilizadas 

nos processos de alfabetização e de formação para o trabalho. Apresentam textos 

curtos e ilustrações que dialogam com os textos verbais, além de outros recursos 

visuais que buscam aproximar o leitor do universo no qual pretende atuar. 

Elas trazem o que postula o CTB, por meio de uma linguagem acessível, 

de textos curtos e ilustrados. Além disso, apresentam chamadas dentro do próprio 

corpo do texto verbal, mediante o uso de fontes e cores variadas nas entradas 

dos tópicos – os quais serão discutidos – e/ou em alguma informação para a qual 

se quer chamar a atenção com maior ênfase.  

A estrutura textual da cartilha, que abre os tópicos com os 

esclarecimentos sobre o tema a ser discutido, seguidos das orientações de como 

se deve agir para evitar o envolvimento em situações que gerem perigos, é 

devidamente ilustrada, tornando o texto atraente para o leitor. Podemos visualizar 

a presença dessas estruturas na ilustração a seguir: 
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  Figura 6 – Fotografia da cartilha utilizada em evento de formação no CFC 03 

  

As fotos e ilustrações são subsídios que assumem um papel importante 

na construção do texto multimodal, tendo em vista que são os primeiros 

elementos que atraem o olhar dos leitores ao visualizarem um determinado texto, 

sendo lembrados com mais facilidade do que as representações verbais desses 

textos (MARTINS; GOUVÊA; PICCININI, 2005, p. 38). 

Nesse sentido, as cartilhas, em virtude da utilização de uma linguagem 

acessível à maioria da população, adéquam-se às necessidades da formação dos 

futuros condutores, seguindo a perspectiva de que os gêneros são utilizados de 

acordo com a necessidade comunicativa ou adaptados para um determinado fim 

(DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004). 

Compreende-se, a partir de então, que os recursos semióticos ou 

multimodais, presentes na constituição desse gênero, assumem grande 

importância para o entendimento do que estabelece a legislação de trânsito, bem 

como dos direitos, deveres e responsabilidades do condutor. São, 

consequentemente, fundamentais para a formação dos condutores, na medida 

em que possuem um alto potencial esclarecedor (MOZDZENSKI, 2008).  
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 Além de impactar à primeira vista, o texto visual tem funções comunicativas 

tão relevantes quanto o texto verbal, visto que ele se constitui como meio 

semiótico que expressa sentidos compatíveis com a cultura em que se encontra 

inserido, o que favorece o entendimento dos agentes em formação (DIONÍSIO, 

2006), conforme se pode observar na ilustração abaixo: 

 

 
         Figura 7 – Página 67 da cartilha utilizada no CFC 03 
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Os recursos utilizados no texto em tela, como as fotos e as ilustrações, e 

as mudanças de turno marcadas por cores e fontes distintas, por exemplo, 

assumem grande importância em virtude do seu potencial didático. Esses 

elementos chamam a atenção do leitor para o assunto que está em discussão e 

destacam os elementos mais importantes do texto, por exemplo. 

 Corroborando esse pensamento, mostramos, a seguir, uma exemplificação 

acerca do que estamos discutindo. No tópico da cartilha que trata da temática 

cidadania, a página 106 se apresenta da seguinte forma:  

 

 
          Figura 8 – Página 106 da cartilha utilizada no CFC 01 
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No exemplo apresentado, o texto verbal apresenta-se acompanhado de 

imagens que mostram a convivência harmônica entre os diversos segmentos que 

compõem o trânsito. Contextualiza, dessa forma, o trânsito como um espaço do 

exercício da cidadania, onde o indivíduo, seja na condição de pedestre, seja na 

de condutor, possa circular com segurança. 

É possível considerar que os elementos pictográficos chamam a atenção 

do leitor logo à primeira vista, podendo ser lembrados, provavelmente, com maior 

facilidade em outros momentos (MARTINS; GOUVÊA; PICCININI, 2005). 

Apresentamos, ainda, uma das páginas destinadas ao tópico Legislação 

de Trânsito, em que as regras de circulação encontram-se descritas por meio de 

textos verbais complementados pelo uso das ilustrações.  

 

 
    Figura 9 – Página 11 da cartilha utilizada no CFC 02 
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As cartilhas utilizadas nas atividades realizadas por ocasião da formação 

aproximam os leitores da realidade na qual pretendem atuar, haja vista a sua 

constituição multimodal. Elas contemplam em sua textualização elementos 

verbais e pictóricos que apontam para uma mediação entre as práticas 

socialmente construídas e aceitas e para a formação de cidadãos das mais 

diversas áreas de trabalho e classes sociais, a fim de que esses atuem de forma 

efetiva nos vários domínios da sociedade, inclusive no trânsito (DIONÍSIO, 2005). 

Acerca do potencial didático dos artefatos utilizados nos eventos de 

formação, trazemos os dizeres dos colaboradores 32 e 34, ao discorrem sobre o 

acesso ao conhecimento propiciado pelas cartilhas: 

 

Acho a leitura da cartilha muito boa. A gente vai lendo e logo 
entende. As ilustrações também ajudam a contextualizar melhor 
as ideias. Creio que todos compreendem com facilidade (CA 32). 
 

A leitura da cartilha é muito boa. Difícil é ler o código. Uma vez o 
professor trouxe e a gente olhou. Ali, sim, é difícil. Eu lia e não 
entendia nada. Mas nas aulas, graças a Deus a gente usa a 
cartilha que é fácil de ler. São poucas as coisas que a gente 
precisa de ajuda para entender (CA 33). 

 

A opção pelo uso desses artefatos de leitura e de escrita para orientar a 

formação de condutores ocorre em virtude de eles, por uma questão de 

constituição própria do gênero, explicitarem o que determina a legislação, por 

meio de uma linguagem menos formal e densa em relação à maneira como se 

apresenta nos documentos oficiais. 

As cartilhas utilizadas na formação teórica dos futuros condutores 

constituem-se como retextualizações12 (MARCUSCHI, 2010) dos textos oficiais de 

normatização de trânsito. Elas trazem em seu bojo os conceitos, as normas e as 

diretrizes que orientam o funcionamento do trânsito, de acordo com o que 

preconiza a legislação em vigor no país.  

                                                           
12 De acordo com Marcuschi (2008, p. 47), considera-se como retextualização “a mudança de uma 
ordem falada para uma escrita ou de uma escrita para outra também escrita”. 
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Trazem, ainda, exercícios que simulam as provas de conhecimentos 

teóricos aplicados aos candidatos a condutores em eventos avaliativos, quando 

estes se submetem ao processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação.  

Em relação às opiniões dos condutores/aprendentes acerca do material 

(cartilha) utilizado no desenvolvimento das aulas, os colaboradores CA 01, CA 02, 

CA 16, CA 31 declararam: 

 

O material é bom de a gente ler. Ele tem os textos e as figuras 
mostrando como é que as coisas acontecem. Aí fica mais fácil 
entender quando a gente vai lendo e o professor explicando na 
aula (CA 01). 

 

É fácil entender o que está no manual. A gente só precisa ler uma 
vez e já entende porque tem a leitura e tem também as gravuras 
que mostram as placas, em qual faixa o carro deve ficar, onde 
esperar para retornar e outras coisas. Eu acho fácil de ler (CA 02). 

 

O material é muito bom. Ele traz orientações de como um bom 
condutor deve agir no trânsito e exemplifica algumas situações. 
Tem as placas, fala sobre as infrações e penalidades, primeiros 
socorros e outros assuntos importantes para o condutor. Tem, 
ainda, exercícios com questões parecidas com as das provas do 
DETRAN (CA 16). 

 

A cartilha que é fornecida pela autoescola é muito boa de ler e 
entender. Ela tem muitas ilustrações das situações de trânsito, 
mostra como o condutor deve agir em algumas situações. Acho 
que facilita o entendimento da lei, já que o código é muito grande 
e difícil de entender (CA 31). 
 
 

 Nos dizeres apresentados, fica evidente que a utilização do gênero cartilha 

facilita sobremaneira a compreensão dos futuros condutores acerca dos aspectos 

que povoam o universo de trabalho no qual pretendem atuar. 

É sabido que os documentos oficiais, principalmente os de ordem legal, 

utilizam uma linguagem bastante peculiar àqueles que transitam na área jurídica. 

Assim sendo, a retextualização do Código permite ao condutor em formação 

compreender de forma mais efetiva o que esse documento preconiza. 

 Nesse sentido, torna-se evidente a relevância do uso do recurso da 

multimodalidade presente no gênero textual cartilha para aproximar os leitores da 

realidade na qual se encontram inseridos. No caso deste estudo, aproxima os 
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futuros profissionais do volante do contexto em que exercerão suas atividades 

laborais. 

É possível considerar, assim, que a utilização das cartilhas tem 

contribuído de forma efetiva para a compreensão do fenômeno do trânsito pelos 

condutores em formação, bem como do papel que assumem na organização 

desse domínio.  

 

4.1.5 Atividades: práticas de leitura e de escrita na formação de condutores 

 

 Vivemos numa sociedade que apresenta cada vez mais demandas de 

leituras e de escritas nos mais diversos domínios, como casa, família, escola, 

hospitais, com a finalidade de comunicar, reivindicar, agradecer, convidar, dentre 

outras situações sociais, razão pela qual Barton (1993) defende que existem 

mundos de letramento.  

No domínio do trânsito, essa realidade não é diferente. Para atuar no 

âmbito da mobilidade urbana, faz-se necessária a realização de leituras diversas 

que orientam a condução de todos que trafegam nas vias públicas, seja na 

condição de condutor, seja na de pedestre. 

Aos candidatos à permissão para guiar veículos no território brasileiro, 

exige-se a conclusão de curso de formação para esse fim, o qual poderá ser 

ministrado nos Centros de Formação de Condutores credenciados pelo legislativo 

de trânsito dos estados e do Distrito Federal. 

 Esses candidatos à habilitação para dirigir veículos automotores somente 

estão aptos a prestarem exame teórico nos Departamentos de Trânsito de cada 

estado ou do Distrito Federal após o cumprimento de curso com 45 horas/aula, 

que contempla as seguintes temáticas: 

 

• Legislação de Trânsito .......................................................18 horas/aula; 

• Direção Defensiva ..............................................................16 horas/aula; 

• Primeiros Socorros .............................................................04 horas/aula; 

• Meio Ambiente e Cidadania ...............................................04 horas/aula; 

• Noções de Mecânica Básica ..............................................03 horas/aula. 
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 Os usos da leitura e da escrita no decurso dessas formações constituem-

se como práticas de letramento, uma vez que envolvem atividades que produzem 

conhecimento por meio da linguagem (MOITA LOPES, 2009). Essas práticas 

contribuem, de certa forma, para a construção de saberes e, consequentemente, 

para a tomada de posicionamento dos participantes quanto à sua atuação nesse 

domínio (BAYNHAM, 1995). 

  As práticas de letramento realizadas por ocasião da formação de 

condutores têm como objetivo atender a propósitos comunicativos específicos e 

ideologicamente constituídos, a saber: formar condutores veiculares (KLEIMAN, 

1995; BARTON; HAMILTON, 1998).  

 No desenvolvimento dessas práticas, os instrutores lançam 

questionamentos referentes à legislação de trânsito, orientando os cursistas a 

atuarem no cotidiano do tráfego urbano. As atividades realizadas nesses eventos 

estão, assim, vinculadas a demandas sociais. 

 Durante os eventos de aula, são realizadas leituras da cartilha de modo 

individual, pelo instrutor, e de forma coletiva. A esse respeito, são ilustrativos os 

dizeres dos colaboradores, ao afirmarem:  

 
 
O instrutor vem lendo todos os dias uma parte da cartilha e vai 
explicando. O que acontece é isso. Ele [o instrutor] lê e explica os 
assuntos. Dá exemplos. Ele fala bastante na prática, o que tá 
acontecendo no trânsito real. É muito interessante (CA 5). 

 

Acho interessante. Ele lê, explica, dá exemplos, pede pra gente 
falar das experiências que temos. Ele fala das experiências dele, 
contextualiza o que está na cartilha (CA 31). 
 

Além da leitura da cartilha, o professor vai explicando e dando 
exemplos de como as coisas acontecem na realidade. Ele 
pergunta o que a gente sabe sobre o assunto e aí a aula vai 
passando (CA 12). 
 

Nas aulas são feitas leituras e discussões. O instrutor dá muitos 
exemplos das coisas que acontecem no trânsito de verdade. 
Algumas vezes ele mostra uns vídeos com acidentes e mostra 
como ele poderia ter sido evitado. Isso é muito bom porque nos 
prepara para agir com prudência quando estivermos dirigindo (CA 
32). 
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A gente lê, olha as figuras e o professor vai explicando tudo 
devagar pra gente entender melhor o que deve e o que não deve 
fazer no trânsito. Além de ler, o professor dá exemplos, faz 
perguntas e isso ajuda a entender como as coisas acontecem de 
verdade (CA 33). 

 

Observamos que as práticas de letramento realizadas nos mencionados 

eventos geram discussões que contribuem para a compreensão das questões do 

trânsito, para a formação dos futuros condutores de veículos e, 

consequentemente, para suas respectivas agências (BANDURA, 2001). Isso 

ocorre porque as atividades e reflexões geradas nesses eventos não têm um fim 

em si mesmas, mas vão muito além delas, apontando o caráter agentivo das 

práticas de letramento (BAZERMAN, 2007). 

Os testemunhos dos CA 31, 12 e 32 salientam as atividades realizadas 

nos eventos de letramento e partem de uma sequencialidade que se inicia pela 

leitura da cartilha e prossegue com a explicação e a discussão de conteúdos 

propostos. Reafirmando esse aspecto, CA 33 declara: “O professor lê, dá 

exemplos, faz perguntas e isso ajuda a entender como as coisas acontecem de 

verdade”. 

Além de ressaltar os conhecimentos focalizados nas práticas de leitura 

mediadas pela cartilha, os instrutores trazem para o âmbito das discussões tanto 

as suas próprias vivências quanto os conhecimentos prévios dos alunos sobre os 

problemas da mobilidade urbana. 

 Corroborando o que declaram os alunos, trazemos a voz do instrutor do 

CFC 03, ao descrever a sua atuação em momentos formativos: 

 

A gente lê, explica, dá exemplos, pede que eles falem o que 
sabem sobre aquele assunto. Mostra vídeos de campanhas que o 
Ministério dos Transportes faz todo ano, na semana do trânsito. 
Procura fazer com que os alunos entendam como as coisas 
acontecem no trânsito, de verdade. 

 

 A assunção dessa postura, de mediador agentivo entre o que estabelece a 

legislação e a realidade tal como ela acontece, caracteriza os instrutores como 

agentes de letramento, uma vez que eles mobilizam recursos discursivos com o 
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objetivo de preparar os futuros condutores para as mais variadas situações as 

quais estarão expostos aos assumirem o volante de um veículo. 

 A respeito dos seus conhecimentos de mundo, é ilustrativo o dizer dos 
instrutores 01 e 03: 

 

Eu sei de duas histórias de motoristas que perderam a vida 
mesmo passando no sinal verde. Aliás, vários porque um 
imprudente cortou o sinal e causou o acidente (01). 
 

Eu sei de uma situação em que um policial parou uma jovem e viu 
que na CNH dela havia uma observação de uso obrigatório de 
lentes corretivas. Ele olhou nos olhos dela e viu que ela não 
estava usando as lentes, embora ela [a condutora] afirmasse que 
estava com lente. Então ele pediu que a mesma as tirasse para 
ele ver [...] (03). 

 

Além de trazerem ilustrações do cotidiano, os instrutores posicionam-se 

acerca de algumas questões próprias desse domínio, conforme se observa na 

fala do instrutor 01, ao discorrer sobre obediência ao semáforo, mais 

especificamente em relação à parada do veículo no sinal amarelo:  

 

[...] muita gente passa. Aí eu pergunto: vocês querem se igualar a 
eles tornando-se infratores? Aí já não é comigo. Faça o que vai 
sendo comentado aqui [na cartilha], o sinal amarelou, pare. Pare 
porque não dá pra brincar como isso não. 
 

Essas ilustrações conduzem os alunos a refletir sobre as situações e 

possíveis posturas adotadas pelos condutores. A partir dessas discussões, os 

cursistas se sentem mais à vontade para socializar suas experiências ou fatos 

que aconteceram e a respeito dos quais têm conhecimento. Acerca dos 

conhecimentos prévios dos formandos, podemos evidenciar o que relata o 

condutor/aprendente 33: 

 

Se a pessoa dirige em alta velocidade, faz ultrapassagem 
perigosa, faz pega, bebe e depois dirige, assume os riscos de 
matar ou de ferir e tem que responder criminalmente por isso. 
Como um rapaz que pegou o carro do tio escondido, provocou um 
acidente e o motorista do outro carro, que estava trabalhando, 
morreu. Quer dizer ele matou um pai de família. E agora? Quem 
vai criar os filhos da vítima? Dar casa, educação, alimentação e o 
mais importante, o amor e cuidado de pai? Acho que esse rapaz 
tem que responder por crime doloso, pois ele dirigia um carro 
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muito potente em alta velocidade e alcoolizado. Já outro rapaz, 
com dezessete anos, saiu com os amigos para comemorar a 
aprovação no vestibular. O Condutor bebeu, dirigiu em alta 
velocidade, fez uma ultrapassagem perigosa e o rapaz morreu. Já 
pensou como ficaram os pais da vítima? E o que provocou a 
morte, o que vai acontecer com ele? Nada. Os pais contatam um 
bom advogado que desqualifica os fatos e tudo bem. Quem 
perdeu a vida foi quem dançou. 

 

Os conhecimentos declarados pelo colaborador 33 apontam para alguns 

dos problemas mais recorrentes no âmbito do trânsito: a direção em velocidade 

acima da permitida para as vias, a ingestão de bebida alcoólica por alguns 

condutores, o luto dos familiares pela perda de entes queridos de forma 

prematura e a impunidade para os infratores.  

Ao discorrer acerca do condutor que infringe os limites de velocidade 

estabelecidos pela lei, o referido colaborador é enfático em afirmar que os 

infratores assumem os riscos pelos prejuízos que porventura venham a ocorrer, 

devendo esses sujeitos responderem criminalmente pelas consequências desses 

atos, conforme o excerto: “Se a pessoa dirige em alta velocidade, faz 

ultrapassagem perigosa, faz pega, bebe e depois dirige, assume os riscos de 

matar ou de ferir e tem que responder criminalmente por isso” (colaboradora 33).  

No tocante aos danos causados aos familiares de mortos e mutilados 

nessas ocorrências, a mesma colaboradora demonstra uma preocupação 

bastante pertinente, quando coloca: “Quem vai criar os filhos da vítima? Dar casa, 

educação, alimentação e o mais importante, o amor e cuidado de pai?” 

(colaboradora 33). 

 É sabido que o erário público arca com as despesas geradas pelos 

tratamentos médico-hospitalares para os feridos, com as indenizações para os 

parentes de mortos e com as aposentadorias dos sequelados graves ou 

considerados inválidos para o trabalho. No entanto, a ausência do pai, do filho ou 

de um parente próximo assim como o luto se constituem como um prejuízo sem 

possibilidades de reparação. 

Em relação à menção de vivências por parte do formador no decorrer das 

aulas, é pertinente ressaltar o dizer dos instrutores 01 e 02: 
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Muito bem, por que o bom motorista ao passar, mesmo no sinal 
verde, ele tem que ter atenção? Eu estou na minha vez, então sai 
da frente que é a minha vez por aí. Eu sei de duas histórias que 
os motoristas perderam a vida mesmo passando no sinal verde. 
Aliás, vários, porque um imprudente cortou o sinal e causou o 
acidente (01). 
 

[...] é isso que eu faço: vou lendo, explicando, um pouco aqui, um 
pouco ali e mostrando exemplos a vocês, tá bom? Se vocês 
quiserem, também, podem contar exemplos de coisas que 
acontecem no trânsito pra gente entender melhor como agir em 
certas situações (02). 

 

 No tocante às práticas de escrita realizadas nesses eventos, podemos 

observar que os condutores/aprendentes fazem anotações nas cartilhas, na 

medida em que o instrutor vai explicando o assunto da aula e/ou dando alguns 

exemplos, bem como se posicionando acerca de determinados temas. Essas 

anotações contribuem para a compreensão dos condutores em formação e dão 

subsídios para as próximas leituras que poderão ser realizadas em outros 

espaços além dos CFC. 

 Ademais, esses futuros condutores respondem aos exercícios propostos 

ao final das cartilhas, que contemplam as temáticas abordadas no decorrer do 

curso. Esses exercícios se aproximam das questões que compõem as provas 

elaboradas e aplicadas pelo DETRAN aos candidatos a condutores em situação 

de avaliação de candidatos.  

 Pelo exposto, fica evidente que os momentos de formação de condutores 

constituem-se como eventos de letramento em que as práticas de leitura e de 

escrita assumem papel de instrumento das ações formativas, haja vista que os 

conhecimentos são transmitidos por meio das práticas de linguagem (MORTATTI, 

2004; OLIVEIRA, 2008; KLEIMAN, 1995). 

Essas atividades oportunizam o conhecimento do funcionamento desse 

domínio, bem como abrem espaços para reflexões e posicionamentos desses 

indivíduos em relação ao domínio no qual pretendem atuar como condutores.  

 Entender que as atividades de leitura e de escrita realizadas por ocasião 

da formação de condutores de veículos promovem reflexões acerca da atuação 

implica reconhecer que elas contribuem para a assunção de posturas mais 
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comprometidas com o bom funcionamento desse domínio e, consequentemente, 

para uma transformação de práticas implementadas. 

   Nesses termos, os atos realizados no transcorrer dos eventos, mediados 

pela leitura e pela escrita, de forma individual e coletiva, além das atividades que 

são orientadas por essas leituras e reflexões delas decorrentes, contribuem para 

as transformações sociais, conforme defende Stompka (2005). 

Os condutores/aprendentes evidenciam em suas falas que, a partir das 

ponderações realizadas no processo formativo, passam a se preocupar com a 

responsabilidade do papel que assumirão em breve, assim como com os seus 

respectivos procedimentos agentivos (BAZERMAN, 2007). 

 A esse respeito, os condutores/aprendentes apontam as atitudes que 

devem ser adotadas para uma atuação segura e responsável, com base nos 

conteúdos que foram discutidos no percurso de formação. Com efeito, CA 07, 10, 

13, 23 e 31 salientam: 

  

[...] deve-se adotar as práticas de direção defensiva, como 
também dirigir por você e por aqueles que estão ao seu redor, 
prevendo possíveis acidentes e adotando atitudes que possam 
preveni-los (CA 07). 
 

Hoje em dia o trânsito está muito perigoso, as pessoas estão 
muito impacientes, sempre correndo. Por isso devemos ter a 
atenção redobrada, respeitar as sinalizações das vias e, 
principalmente, se beber, não dirigir (CA 10). 
 

Conduzir o veículo com segurança, tendo em vista a prevenção de 
acidentes, ser prudente e com isso, trazer confiança para os 
passageiros do veículo. Agindo dessa forma, o condutor evita 
muitos problemas (CA 13). 
 

Conduzir o veículo de maneira responsável, segura e consciente, 
respeitando a lei, o trânsito, o meio ambiente, os condutores e os 
pedestres. Acredito que se todos tomarem esses cuidados o 
trânsito vai ser melhor (CA 23). 
 

Acho que a responsabilidade pela segurança das pessoas que 
estão no carro e de quem está a pé também. Afinal o trânsito é um 
espaço de todas as pessoas, independente de ela estar na 
condição de pedestre ou de condutor (CA 31). 
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 As falas dos futuros condutores indicam um maior interesse em assumir 

posturas defensivas, comprometidas com a segurança de todos que transitam, 

independentemente do papel que assumem: pedestres ou condutores.  Dentre as 

assertivas dos colaboradores, destacamos alguns trechos: “adotar as práticas de 

direção defensiva” (CA 07), “devemos ter a atenção redobrada” (CA 10), “conduzir 

o veículo e maneira responsável” (CA 23), “responsabilidade pela segurança das 

pessoas que estão no carro e a pé” (CA 31). Essas falas respaldam a nossa ideia 

de que a formação de condutores, por meio de leitura e da escrita, pode se 

constituir como um caminho para melhorar a convivência nesse domínio. 

 As declarações apontam, também, para uma postura reflexiva quanto à 

atenção e aos cuidados necessários para que o condutor evite infrações e 

acidentes. Essa mudança se concretizará a partir do momento em que a maioria 

dos condutores assumir a postura que vem sendo adotada por aqueles que 

tiveram a oportunidade de passar por essa formação teórica. Essas proposições 

sinalizam para a construção de um novo modelo de convivência no domínio do 

trânsito, conforme defendem Berger e Luckmann (2009), ao destacarem que à 

medida que as pessoas agem juntas e com um objetivo comum constroem uma 

nova dinâmica de convívio. 

 Outro aspecto que assinala para o caráter reflexivo dessa formação se 

presentifica na fala das colaboradoras 30, 32 e 33, ao discorrerem sobre 

elementos indicadores de mudança de atitude dos condutores no trânsito: 

 

Acho que o que vai fazer esses motoristas mudarem de atitude é 
a educação. Uma educação que oriente para as 
responsabilidades dele em relação a todos para que o trânsito 
seja melhor (CA 30). 
 

Só vai acontecer uma mudança quando todos os condutores 
tiverem essa formação que nós estamos tendo aqui. Aqueles que 
aprenderam a dirigir olhando outro fazer não tem essa visão que a 
gente tem, por causa da formação (CA 32). 
 

Eu acho que só a educação pode mudar o que está acontecendo. 
A formação de condutores precisa trazer essas discussões, como 
nós estamos tendo, para que os novos condutores trabalhem com 
mais responsabilidade, respeito ao próximo e à vida. Agora, isso 
só vai acontecer quando todos os condutores tiverem a 
oportunidade de ver o que nós estamos vendo na formação (CA 
33). 
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 É possível considerar, por meio das assertivas dos 

condutores/aprendentes, que a formação tem uma dimensão reflexiva, haja vista 

que além das leituras das cartilhas que são realizadas de forma coletiva e/ou pelo 

instrutor, há, ainda, algumas discussões sobre fatos ou circunstâncias que os 

aproximam da realidade. 

 Ter a noção de que “só a educação poderá promover mudanças de 

atitudes dos condutores” ou de que “o trânsito só vai melhorar quando todos os 

condutores tiverem essa formação” reverbera o caráter reflexivo desses eventos 

de letramento, sendo capazes de mobilizar os futuros condutores a assumirem 

essa posição de agentes de transformação do domínio no qual pretendem atuar 

(BANDURA, 2001; BAZERMAN, 2006). 

 Assim sendo, o papel dos formadores é fundamental na formação teórica 

dos condutores de veículos, uma vez que, além de orientar os futuros motoristas 

quanto a legislação e comandos do veículo, também os conduzem a refletir 

acerca da responsabilidade que assumem ao guiar um veículo, com vistas a 

adotarem posturas diferenciadas em relação àquelas recorrentes no tráfego 

urbano. A respeito disso, mencionamos as orientações fornecidas pelos 

instrutores 01 e 03 em eventos de aula: 

 

Hoje, retomaremos a discussão sobre os elementos que fazem a 
diferença no trânsito. Então, não é a cilindrada, não é o tamanho 
nem o design do veículo que fazem a diferença no trânsito. É a 
forma de conduzir o veículo que faz a diferença (Instrutor 01 / 
evento 01). 
 

Mudar a realidade do trânsito depende de você, de todo mundo, 
entendeu? Eu creio que você vai fazer a diferença nesse trânsito. 
Se vocês que estão aqui hoje agirem diferente amanhã, o trânsito 
já vai ser melhor (Instrutor 01 / evento 01). 

 

O que faz com que o trânsito se torne perigoso é o 
comportamento das pessoas. E essa realidade pode ser diferente 
do que vem sendo mostrado nos jornais todos os dias. Desde o 
momento se você disser assim, eu estou disposto a fazer 
diferente, algo diferente vai acontecer. Então é por aí que a gente 
tem que começar (Instrutor 03 / evento 03). 
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A gente tem que planejar o que vai fazer ao assumir o volante... 
ele [o condutor] deve perceber antecipadamente os riscos e agir 
prontamente. Para evitá-los ou controlar as situações, pois o 
nosso objetivo é esse, é controlar exatamente a situação e evitar o 
acidente, uma vez que ele pode ser evitável ou inevitável (Instrutor 
03 / evento 03). 
 

 Através dessas orientações e reflexões mediadas pelas atividades de 

leitura e de escrita, os instrutores buscam conscientizar os futuros condutores 

para as implicações de suas atividades no trânsito. Essas atividades poderão 

contribuir para a consolidação da realidade existente ou para a humanização dos 

procedimentos e das relações estabelecidas nesse domínio, apontando, dessa 

forma, para futuras mudanças ou implicações sociais (OLIVEIRA, 2008; 

CHOUCLIARI; FAIRCLOUGH, 1999). 

 Assim sendo, constituem-se como atitudes agentivas (BAZERMAN, 2007), 

no momento em que o instrutor propõe um novo modelo de comportamento que 

contribua para o funcionamento harmônico e seguro do trânsito, conforme 

defende o instrutor 01: “Mudar a realidade do trânsito depende de você, de todo 

mundo, entendeu?”.  

 Ademais, ao depositarem nos futuros condutores a missão de fazer a 

diferença na dinâmica do funcionamento do trânsito, os instrutores delegam uma 

tarefa que deverá ser executada com base no que foi discutido nos eventos de 

formação, reportando-se à “agência por procuração”, defendida por Bandura 

(2001). 

 Pelo exposto, fica demonstrado que a formação de condutores de 

veículos automotores terrestres, mediada por eventos e práticas de letramento, 

fomenta a construção de uma postura mais comprometida e responsável desses 

futuros agentes do trânsito em relação ao domínio no qual pretendem atuar. 

  

4.2 EXPECTATIVAS DOS FUTUROS CONDUTORES EM RELAÇÃO À 
FORMAÇÃO PARA AGIR NO TRÂNSITO 

  

 Os futuros condutores geram algumas expectativas ao participarem de 

eventos e práticas de letramento voltados para a atuação no trânsito. Eles 
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almejam o desenvolvimento de competências e habilidades que lhes permitam um 

desempenho pautado tanto nas exigências legais quanto nos princípios de 

proteção à vida. 

 Em relação a esse aspecto, os colaboradores declaram que têm como 

expectativas, a partir dos eventos e práticas de letramento desenvolvidos no 

decurso da formação teórica para o trânsito, ampliar o conhecimento sobre a 

legislação, adquirir responsabilidade para guiar veículos, conhecer procedimentos 

de primeiros socorros e aprender a dirigir defensivamente, conforme se pode 

visualizar no gráfico abaixo: 
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Figura 10 – Expectativas suscitadas pelos condutores/aprendentes em relação às 
práticas de leitura e de escrita desenvolvidas na formação para a atuação no trânsito 
 

Nessa representação gráfica, a ênfase maior é dada ao aprimoramento 

dos conhecimentos da normatização de trânsito. Isso se justifica, provavelmente, 

pelo caráter eminentemente teórico assumido pelo curso, assim como pela 

relevância que o domínio dessa temática assume no processo avaliativo de 

obtenção da CNH.  

Em outras palavras, é o conhecimento da legislação de trânsito que 

possibilita a aprovação do candidato na primeira fase de exames da habilitação, 
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constituindo-se, assim, um pré-requisito para a sua permanência no processo 

avaliativo que resulta na aquisição da CNH.  

Além de possibilitar a sua aprovação no percurso de exames, a 

compreensão da legislação poderá orientar os futuros condutores no tocante à 

prevenção de infração e de acidentes. Essas orientações, de acordo como os 

dados gerados, parecem assumir relevância na opinião dos formandos. 

Justificando a recorrência evidente da menção dos formandos a noções 

de legislação, temos os dizeres de alguns colaboradores que se reportam ao(s) 

 

 [...] conhecimento das leis e melhores maneiras de conduzir o 
veículo, de modo a contribuir para um bom trânsito, para diminuir 
os acidentes e, assim, não correr o risco de morrer ou matar no 
trânsito (CA 03).  

 

[...] conhecimento de regras para orientação nas vias, 
conhecimento das condutas a serem adotadas para condução 
adequada, para não ser multado, perder pontos na carteira ou 
machucar alguém (CA 08). 
 

[...] conhecimento maior da legislação do trânsito para atuarmos 
corretamente na pista, evitando acidentes e o caos diário. 
Ninguém aguenta mais a desorganização do trânsito (CA 15). 
  

[...] conhecimentos a respeito do código de trânsito e das 
melhores práticas para conduzir um veículo de forma correta, sem 
provocar acidentes. É o conhecimento que vai nos ajudar a 
melhorar o trânsito (CA 23). 

 

O conhecimento da legislação mais a condição de adquirir 

responsabilidade para guiar veículos, conhecer procedimentos de primeiros 

socorros e aprender a dirigir defensivamente são implicações do desenvolvimento 

de práticas de letramento no domínio da formação para a condução legal de 

veículos. 

A aplicação dessas competências decorrentes das práticas do letramento 

na formação pode favorecer a agência dos futuros condutores no cotidiano do 

trânsito. Nesse sentido, entendemos a agência por meio do que preconiza 

Bazerman (2007), ao defender que a agência não precisa ser atribuída ao 

letramento em si, mas às ações que os atores humanos realizam a partir dele. 
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Ao participarem de atividades em eventos de letramento que favoreçam a 

construção e a mudança de atitudes frente a uma realidade constituída no 

trânsito, os condutores assumem a posição de agentes de letramento e, 

consequentemente, de produtores de transformação no referido domínio.  

Nesse sentido, destacam-se os testemunhos de alguns colaboradores 

que ressaltam o papel do letramento no domínio da formação. Para CA 12, por 

exemplo, “o curso, ele parece ajudar sim a sermos condutores melhores nas 

ruas”. Corroborando essa questão, CA 20, 25 e 32 afirmam: 

 

[...] com o curso, terei a prática com o veículo com segurança. E 
também saberei das regras para contribuir com um trânsito 
melhor, com menos acidentes, com menos pessoas mortas ou 
feridas (CA 20). 
 

Para que eu seja um condutor mais responsável, educado e 
melhor do que os que estão trafegando aí hoje, que são cheios de 
vícios e quase sempre sem educação, que não respeitam nem a 
lei nem as pessoas que estão a pé (CA 25). 
 

A partir das leituras e das discussões a gente aprende que tem 
que assumir a responsabilidade por nós e pelos outros que estão 
no trânsito. A gente vê as leis, a sinalização, as punições para os 
infratores. Inclusive, como agir em situações de emergência. E 
isso a gente só vê aqui (CA 32). 

 

Da assunção dessas intenções para agir, infere-se que os futuros 

condutores de veículos esperam desenvolver habilidades que lhes permitam agir 

com responsabilidade, respeitando o que estabelece a legislação e, assim, 

contribuir para a transformação de situações instauradas atualmente no domínio 

do tráfego urbano. Tal expectativa vai de encontro à definição de agência, a qual 

implica modificação de ocorrências e práticas consolidadas até então.  

A respeito disso, os condutores em formação apontam as atitudes que 

devem ser adotadas para uma atuação segura e responsável, como base nos 

conteúdos que foram discutidos no percurso de formação. Com efeito, eles 

salientam:  

 

Com certeza, deve-se adotar todas as práticas de direção 
defensiva, como também dirigir por você e por aqueles que estão 
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ao seu redor, prevendo os possíveis acidentes e adotando 
atitudes que possam preveni-los (CA 07). 
 
Conduzir um veículo com segurança, tendo em vista a prevenção 
de acidentes, ser prudente e, com isso, trazer confiança aos 
passageiros do veículo e realizando uma viagem tranquila, sem 
sustos (CA 13). 
 
Para mim uma das atitudes mais importantes para uma 
atuação segura e responsável do condutor é respeitar as 
outras pessoas, as que estão no seu carro, no carro ao seu 
lado, as que estão a pé ou de bicicleta (CA 26). 

 

As falas dos futuros condutores, impregnadas do desejo de agir com 

prudência e movidas pelo anseio de construir um novo modelo de convivência no 

trânsito, estão diretamente relacionadas à maneira como a formação por meio das 

práticas de letramento é desenvolvida. 

Acerca das contribuições das práticas de letramento para a agência dos 

indivíduos, Bazerman (2007) assevera que as atividades mediadas pela leitura e 

pela escrita possibilitam o conhecimento e a reflexão acerca do domínio no qual 

se pretende atuar ou promover mudanças em relação à realidade (STOMPKA, 

2005) que lhe é imposta, agindo só ou em conjunto com os seus pares.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A realização desta pesquisa surgiu da necessidade de se estudar as 

práticas de letramento realizadas por ocasião da formação de condutores de 

veículos, haja vista que o alto índice de ocorrências de trânsito, provocadas em 

muitos casos por falha humana, tem sido uma preocupação dos gestores públicos 

e cidadãos comuns em virtude dos muitos transtornos causados aos mais 

variados segmentos sociais. 

Partindo desse ponto, tomamos como objetivos de pesquisa descrever as 

práticas de letramento realizadas em eventos de formação de condutores de 

veículos e conhecer as expectativas geradas pelos condutores/aprendentes, 

considerando as atividades de leitura e de escrita realizadas no decurso da 

formação para atuarem nesse domínio. 

Nesse sentido, buscamos gerar dados por meio da leitura dos 

documentos legais que orientam o funcionamento do trânsito no país, o Código de 

Trânsito Brasileiro, da observação dos momentos formativos e da análise do 

material de leitura e escrita de uso mais recorrente nesses eventos. Realizamos, 

ainda, entrevistas com condutores em formação e com instrutores no intuito de 

reunirmos elementos que nos permitissem uma melhor compreensão acerca do 

letramento nessa formação. 

A preparação para atuar no trânsito como condutor de veículos se efetiva 

em Centros de Formações de Condutores, conforme determina a legislação em 

vigor. Para a geração dos dados, observamos as atividades realizadas em três 

Centros de Formação de Condutores da cidade do Natal. A escolha por essas 

escolas se deu em função de termos informações quanto à preocupação dessas 

instituições em oferecer atividades voltadas para uma atuação responsável por 

parte do seu alunado.   

É sabido que para guiar veículos os condutores realizam leituras diversas 

que norteiam a sua atuação: são placas, semáforos, buzinas, sirenes, dentre 

outras. Essas leituras de naturezas diversas, se devidamente efetivadas, podem 

contribuir para que situações de perigo ou de desconforto sejam evitadas e para 

que, assim, o número de ocorrências registradas possa diminuir de forma 

considerável.   
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Em relação às práticas mediadas pela leitura e pela escrita, foi possível 

reconhecer que, no decurso de sua formação, os futuros condutores realizam 

leituras diversas direcionadas para a sua atuação no espaço da mobilidade 

urbana, registram observações durante as discussões e reflexões e, ainda, 

respondem a exercícios que são propostos no final de cada temática.  

As atividades são conduzidas por instrutores que utilizam cartilhas 

próprias de cada centro para a condução das aulas. Nesses eventos, são 

realizadas leituras pelo instrutor e pelos alunos. Questionamentos são levantados, 

discussões trazem à tona conhecimentos prévios dos alunos e opiniões dos 

participantes acerca de determinadas orientações legais. 

Sendo o par mais experiente do grupo, o instrutor exemplifica as aulas 

com situações que ocorrem diariamente no trânsito e que poderiam ser evitadas 

pelos condutores. Relata, ainda, ocorrências graves, com repercussão local e/ou 

nacional, com vítimas fatais, mostrando os perigos que rondam a condução de 

veículos de forma irresponsável.  

 As cartilhas utilizadas trazem o que determina e orienta o Código de 

Trânsito Brasileiro, por meio de uma linguagem mais acessível para aqueles que 

não dominam a linguagem típica dos documentos legais. Esse gênero textual, em 

virtude da sua constituição multimodal, pode ser considerado como um eficiente 

instrumento didático de orientação para agir no trânsito. Traz em sua construção 

uma larga gama de informação acessível para atender a população em seus 

diversos níveis de escolarização. Utiliza, ainda, o recurso da multimodalidade por 

meio de ilustrações, fontes e cores de letras, na perspectiva de tornar mais 

acessível a compreensão do leitor. 

A cartilha apresenta em sua composição sequências explicativas e 

injuntivas. As explicativas são utilizadas com a intenção de informar acerca das 

temáticas a serem trabalhadas, apresentando afirmações irrefutáveis para situar o 

leitor, enquanto as sequências injuntivas incitam o leitor a assumir determinados 

comportamentos que evitem o seu envolvimento em situações de perigo. 

No decorrer dessas aulas, o condutor/aprendente é orientado sobre o 

funcionamento do trânsito, da legislação, das multas e penalidades, sobre noções 

de primeiros socorros, cidadania e meio ambiente, além de informações sobre o 

funcionamento e a manutenção do veículo, ajuste de bancos e retrovisores. Nas 



102 

 

aulas práticas, são mostrados os comandos do veículo e, posteriormente, os 

condutores/aprendentes têm a oportunidade de guiar o veículo em vias pouco 

movimentadas, sob a responsabilidade do instrutor. 

Quanto à dimensão reflexiva da formação de condutores por meio das 

práticas de letramento, foi possível perceber que o seu desenvolvimento busca 

sensibilizá-los sobre a importância do seu papel na organização e atuação segura 

no domínio da mobilidade urbana, haja vista que estas apontam para as 

responsabilidades que um cidadão assume ao guiar um veículo automotor em 

vias públicas.  

No tocante às expectativas dos condutores/aprendentes em relação à 

formação, pudemos verificar que a maioria dos colaboradores espera desenvolver 

habilidades e competências para atuar nesse domínio, de forma responsável e 

comprometida com o bem de todos que compartilham o espaço da mobilidade 

urbana. 

É importante destacar que as leituras e as reflexões geradas por meio das 

atividades de leitura não se efetivam apenas na sala de aula, mas também em 

outros espaços, conforme orientação do instrutor, fato que nos permite afirmar 

que desde o percurso formativo os condutores/aprendentes assumem uma atitude 

responsiva quanto à sua formação e atuação. 

Além de subsidiarem a formação inicial, as leituras podem orientar 

motoristas e pedestres quanto ao comportamento seguro no segmento da 

mobilidade urbana, por meio de campanhas permanentes e/ou de cursos de 

atualização. 

Todas essas funções das práticas de letramento ganham relevância maior 

porque podem ser utilizadas como uma ferramenta que colabora para a 

construção de uma sociedade mais pacífica e igualitária, na qual todos tenham 

acesso aos conhecimentos socialmente elaborados e, dessa forma, contribuam 

para a construção de um novo modelo de convivência nesse espaço. 

É sabido que existem instrumentos legais, como o Código de Trânsito 

Brasileiro, que apontam para essas questões. No entanto, o desenvolvimento de 

uma postura responsável em relação ao comportamento cidadão no trânsito fica 

atrelado a práticas de leituras reflexivas e críticas desses instrumentos no 

percurso da formação para condutores.  
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O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que para se tornar um 

condutor de veículos é necessário saber ler. Essa exigência se explica em virtude 

de que para agir de forma responsável nesse domínio é preciso reconhecer, por 

meio de atividades que envolvem a leitura, o que estabelecem os documentos 

que orientam e regulam o funcionamento desse universo. São as leituras 

reflexivas desses instrumentos que darão suporte para a assunção de atitudes 

agentivas no trânsito.   

  Em se tratando de uma ação situada no âmbito das políticas públicas e 

que, portanto, tem como objetivo maior promover a segurança e o bem comum, a 

formação de condutores de veículos, entendida como evento de letramento, tem-

se constituído como um momento de reflexão e posicionamento frente às 

demandas desse domínio, extrapolando, assim, a perspectiva de momento de 

preparação para dominar o veículo ou reconhecer placas e/ou sinais.  

Acreditamos que a efetivação de políticas de formação que considerem 

esses aspectos possa contribuir sobremaneira para uma mudança de atitude 

daqueles que se propõem a agir no espaço público como condutores de veículos 

e, dessa forma, construir uma nova organização nesse domínio.  

Vislumbrar a formação de condutores por esse ângulo reverbera, para 

nós, como algo que vai muito além da instrumentalização para atuar no trânsito. 

Ela se constitui como um regulador interno, uma vez que o condutor, ciente do 

seu papel e das suas responsabilidades sociais, para consigo e para os seus 

pares, possivelmente tomará atitudes mais comprometidas com o bem comum e 

com a (re)construção da dinâmica de funcionamento desse espaço público. 

Por fim, nutrimos a esperança de que sendo a formação de condutores 

um mobilizador de recursos para a construção de um controlador interno, ela 

venha a desempenhar melhor papel na manutenção da segurança no trânsito, 

haja vista que os controladores externos, como as fiscalizações e as punições, 

não têm, até o momento, conseguido diminuir o número de ocorrências e, 

consequentemente, de vítimas no trânsito. 

Não aspiramos tratar da temática conduzindo-a à exaustão. Buscamos, 

neste trabalho, fazer a descrição de práticas e eventos de letramento que se 

presentificam na formação de condutores de veículos, sem a ambição de dar 
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conta de todos os seus aspectos, mas no intuito de oferecer uma panorâmica 

sobre o assunto.  

Pelo exposto, acreditamos que se faz necessária uma pesquisa acerca do 

que contempla a legislação em vigor no que diz respeito à educação para o 

trânsito, a qual fosse direcionada a outros segmentos sociais e mostrasse como 

ela se efetiva nessas esferas, como na escola, por exemplo. Partimos do princípio 

de que, por meio deste estudo, seja possível estabelecer novos conhecimentos 

sobre o tema e, por conseguinte, apontar novos caminhos para orientar a atuação 

dos agentes do trânsito – pedestres e condutores. Essa é apenas uma 

possibilidade, um convite ao desenvolvimento de futuros trabalhos. 
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UFRN – CCHLA – DEPARTAMENTO DE LETRAS 
PROGRAMA DE PESQUISA EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 

MESTRADO EM LINGUÍSTICA APLICADA 
PROJETO DE PESQUISA: LETRAMENTO E TRÂNSITO: A LEITURA E A ESCRITA 

NA FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS  
ALUNA PESQUISADORA: Mestranda Klébia Ribeiro da Costa 

PROFESSORA ORIENTADORA: Profa. Dra. Ana Maria de Oliveira Paz 
 
 
Caro condutor(a) em formação, 
  

Com este questionário, queremos conhecer um pouco do perfil dos 
condutores/aprendentes da cidade do Natal e da sua formação para atuarem como 
condutores. Conhecer uma parcela dessa realidade contribuirá de forma significativa para 
a construção do nosso trabalho. 
Obrigada,  
Profa. Klébia Ribeiro da Costa 
 

AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES 
 

Declaro estar ciente de que as informações prestadas serão utilizadas na 
elaboração de dissertação de mestrado em Linguística Aplicada, assim como em outras 
publicações acadêmicas, inclusive em eventos de divulgação científica. 

 
_______________________________________________ 

Assinatura do colaborador 
 

_______________________________________________ 
Local e data 

 
 
INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO  

• Primeiramente, folheie todo o questionário e veja como ele está organizado;  
• Leia todas as alternativas e escolha a resposta mais adequada, marcando-lhe um 

"x"; nas respostas subjetivas, procure abranger ao máximo a questão abordada; 
• Procure responder a todas as perguntas.  

 
Antecipadamente, agradeço sua colaboração. 
 
QUESTIONÁRIO  
 
1 Sexo  
(   ) Masculino     (   ) Feminino 
 
2 Idade: ____________ anos. 
 
3 Nível mais alto de escolaridade concluído: _________ grau. 
 
4 Por quais razões você deseja habilitar-se como condutor? 
(   ) para guiar veículo particular 
(  ) para se qualificar para o trabalho 
(   ) outro. Qual? 
_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
5 Há quanto tempo você está frequentando o curso de formação ?  
_______________________________________________________________________ 
. 
6 Quais são as atividades que estão sendo oferecidas no curso? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
7 Quais os materiais de leitura utilizados no decorrer das aulas? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
8 Para você, quais os conteúdos mais importantes para a prática de uma condução 
segura e responsável?  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
9 Quais as suas expectativas em relação ao curso?  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
10 Qual a contribuição do trabalho do instrutor nessa formação? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
11 Com base na sua formação, quais são atitudes que devem ser adotadas para uma 
atuação segura e responsável? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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12 Quais as suas perspectivas de atuação, ao término do curso de formação, 
considerando os conhecimentos construídos nessa formação? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE II – ROTEIRO DE ENTREVISTA REALIZADA 
COM OS CONDUTORES/APRENDENTES 
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Roteiro da entrevista realizada com os condutores e m formação 

1 Qual a sua idade? 

2 Qual o seu nível de formação concluído? 

3 Há quanto tempo você está fazendo esta formação? 

4 Quais os conteúdos que estão sendo discutidos nas aulas? 

5 Qual é o material de leitura usado nas aulas teóricas? 

6 A cartilha é clara? Você acha que é de fácil leitura, de fácil compreensão? 

7 Você acha que essas aulas são importantes para uma boa atuação do 

condutor? 

8 Quais são as suas expectativas em relação a essa formação? 

9 Como você considera a condução das aulas pelo professor? 

10 Quais os princípios mais importantes que orientarão a sua conduta quando 

assumir um volante, tomando como base o que você está vendo na formação?  

11 Você acha que é possível mudar os comportamentos que acontecem hoje a 

partir dessa formação teórica? 
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APÊNDICE III – ROTEIRO DE ENTREVISTA REALIZADA 
COM OS INSTRUTORES 
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Roteiro da entrevista realizada com os instrutores 

1 Há quanto tempo você é instrutor? 

2 Qual o pré-requisito para ser instrutor de aulas teóricas no centro de formação 

de condutores? 

3 Quem oferece esses cursos e com qual frequência? 

4 Você fez esse curso há quanto tempo?  

5 Depois disso você tem feito outras formações complementares? 

6 Trata-se de uma exigência da empresa onde você trabalha ou você acha que é 

uma necessidade sua? 

7 Nessas formações eles utilizam quais materiais escritos, você lembra se era o 

código ou eram cartilhas, da mesma forma que são usadas aqui? 

8 Vocês precisam voltar para fazer algumas avaliações, digamos anualmente, a 

cada dois anos, por exemplo? 

9 Quantos alunos vocês formam aqui por mês? Ou por ano? 

10 Professor, você acha importante esse momento da aula teórica?  

11 Quais os materiais de leitura e de escrita você utiliza nas suas aulas? 

12 Como é esse manual ou cartilha?  

13 Na sua opinião, quais as contribuições desse curso para a atuação desses 

condutores? 

 

 

 
 


